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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0730771-07.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 ALZIRA ARAUJO MONTEIRO

ADVOGADO(A):

 ANDRÉ STUMPF JACOB GONÇALVES – OAB/MT 5.362

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais, proposto por 

ALZIRA ARAUJO MONTEIRO, por seu representante legal, sob o 

fundamento de recolhimento indevido.

Narra que formulou pedido de restituição em agosto de 2015 e até o 

momento não foi restituído.

Em consulta ao processo de restituição mencionado, autuado sob o código 

nº 1037665 – Sistema Apolo, verifica-se que não houve a restituição 

porque houve despacho para que a parte providenciasse os documentos 

faltantes e necessários, porém ela manteve inerte dando ensejo ao 

arquivamento do pedido.

Assim, para a restituição das Guias nº 29750 e 59131, conforme 

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

de Justiça de Mato Grosso, estão ausentes no presente pedido os 

seguintes documentos:

 Comprovante do pagamento.

 E-mail para comunicação;

 Certidão do Gestor (a) da Vara para a qual a Guia foi recolhida atestando 

que as Guias não foram utilizadas no processo.

 Desse modo, INTIME-SE a Requerente para apresentar os documentos 

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

documentos elencados na instrução normativa deve ser rigorosamente 

observada.

 Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358959 Nr: 29325-36.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

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

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

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

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

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

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

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

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437262 Nr: 15311-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO APOLONIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A, FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - 

BRASIL MULTICARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 747,22 (setecentos e quarenta e sete reais 

e vinte e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença., 

sendo que para a parte requerente o valor de R$ 191,96 (cento e noventa 

e um reais e noventa e seis centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 166,90 (cento e sessenta e seis reais e noventa centavos), 

para fins da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de R$ 191,96 

(cento e noventa e um reais e noventa e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 166,90 (cento e sessenta e seis reais 

e noventa centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

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

cinquenta centavos) sendo que para a parte requerente o valor de R$ 

14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) e para a parte 

requerida o valor R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) 

que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806470 Nr: 12949-96.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT DA SILVA RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722096 Nr: 17622-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍVIA BONFIM MARTINS DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832148 Nr: 37755-98.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍDIO NEMÉZIO DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BENTO - OAB:7.378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989387 Nr: 18304-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA CENTRO-OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:8.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909572 Nr: 36510-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS MONTEIRO DA SILVA, AUDREY MARCOS DECCO 

FRANCISCONI, SÍZANO ATTIR DE OLIVEIRA BARBOSA, ANDREZA 

BRUSCHI CARDOSO, DÉBORA KÁTIA DECCO FRANCISCONI, IARA 

MONTEIRO FRANCISCONE, JEAN THOMAZ D' PÁDUA FRANCISCONE, 

FRANCINE ALVES DE HERRERIA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EXPEDITO FRANCISCONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORRAL MORALES - 

OAB:7641-B/MT, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT, RICARDO BASSO - OAB:, RICARDO BASSO - 

OAB:12.739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

(cinco) dias, o recolhimento da taxa judiciaria no importe de 

R$3.886,95(três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco 

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

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento da taxa. Após 

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

Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884114 Nr: 19288-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DIAS CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

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

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

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

22.575,96 (vinte e dois mil e quinhentos e setenta e cinco reais e noventa 

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

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$11.462,32(onze mil e 

quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 11.113,64(onze mil e cento e treze 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796527 Nr: 2878-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WILSON BAGATELLI, ELIZAINE BAGATELLI OKDE

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

TRABALHO MÉDICO, MED SALVA CUIABA EMERGENCIAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997095 Nr: 22253-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, RR COBRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

725,72 (setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 312,29(trezentos e 

doze reais e vinte e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052791 Nr: 47750-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÁUCIA DE SOUZA MARTINS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12009, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - 

OAB:18.440/MT

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

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

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

275,59 (duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,88(sessenta e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887027 Nr: 21257-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE SIQUEIRA, RAPHAEL NAVES DIAS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR LOPES - 

OAB:15348

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

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

OAB:7.627-A

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

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

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

561,56 (quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 148,13(cento e 

quarenta e oito reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221527 Nr: 1754-81.1994.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ FRIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059

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

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

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

R$207,19(duzentos e sete reais e dezenove centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63936 Nr: 5619-10.1997.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Castilho Ltda, JUCIMARA DA SILVA 

FIGUEIREDO, RODRIGO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERCULES MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:OAB - TO 3232

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

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

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 
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R$386,70(trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64191 Nr: 11751-15.1999.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI DA LASCA COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA., PATRICIA HELENA AMARAL DIAS, ANTONIO LOPES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Gomes Andrade 

Lima Filho - OAB:Proc. Estado, LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA 

(PROC. ESTADO) - OAB:2478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:3571

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

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

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

R$129,73(cento e vinte e nove reais e setenta e três centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883733 Nr: 19080-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNC CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:15.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

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

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

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

54.605,14 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinco reais e quatorze 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$34.605,14(trinta e quatro mil e 

seiscentos e cinco reais e quatorze centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 20.000,00(vinte mil reais), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124457 Nr: 20637-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ALEXANDRE DE CAMPOS, ANTONIA ROSA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730211 Nr: 26248-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA LIMA DE OLIVEIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

OAB:12.903/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

601,06 (seiscentos e um reais e seis centavos), a que foi condenado nos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 187,63(cento e oitenta e sete reais e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725712 Nr: 21454-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

356,74 (trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), a 

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

forma separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 150,02(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 244456 Nr: 12760-65.2006.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.D.L. DE OLIVEIRA, MARLI DORNELA LIMA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CEZAR REBULI - 

OAB:7565

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745983 Nr: 43164-26.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISSILENE A F MENDES, GISSILENE AMELIA FERREIRA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA CAVALCANTE - 

OAB:2283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, THIAGO FRANÇA CABRAL - OAB:11584

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

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

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

795,38 (setecentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 381,95(trezentos e 

oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742758 Nr: 39667-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R.B. COSTA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

7.184,70 (sete mil e cento e oitenta e quatro reais e setenta centavos), a 

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

forma separada, sendo R$3.623,13(três mil e seiscentos e vinte e três 

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

3.561,57(três mil e quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814620 Nr: 21080-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO URANY DE CASTRO - 

OAB:16539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

31.509,95 (trinta e um mil e quinhentos e nove reais e noventa e cinco 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$15.929,31(quinze mil e 

novecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos), para recolhimento 

da guia de custas e R$ 15.580,64(quinze mil e quinhentos e oitenta reais e 

sessenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791715 Nr: 45798-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO LEITÃO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE FINANÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Bonaccordi 

Junior - OAB:5.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788997 Nr: 42995-05.2012.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ORACILDO FRANCISCO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852467 Nr: 55269-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM COMERCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES, MARCIA REGINA MEDEIROS, MARCELO BOTELHO 

MERTHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

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

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

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

1.521,94 (um mil e quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$760,97(setecentos e sessenta 

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

R$ 760,97(setecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91606 Nr: 10802-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Amarílio Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR 

- OAB:5169/MT

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

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

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

591,12 (quinhentos e noventa e um reais e doze centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$177,69(cento e 

setenta e sete reais e sessenta e nove centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32617 Nr: 6047-21.1999.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FARAH & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:10446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526

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

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

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

R$212,83(duzentos e doze reais e oitenta e três centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876195 Nr: 14210-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATÁLIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

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

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

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

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

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

6.543,52 (seis mil e quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$3.271,76(três mil e duzentos e 

setenta e um reais e setenta e seis centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 3.271,76(três mil e duzentos e setenta e um reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745998 Nr: 43179-92.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADELLENE SOUZA BARCELLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:77231-A/RS, MICHELE MENNA - OAB:38E936
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807538 Nr: 14009-07.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA COSTA LEITE

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

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

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

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

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

635,52 (seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a 

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

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

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

222,09(duzentos e vinte e dois reais e nove centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13844 Nr: 15010-18.1999.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PADILHA DA ROSA, MARINA 

BUENO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - 

OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519-O, RAQUEL CORREA BEZERRA - OAB:8670/MT

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

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

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

R$272,50(duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238339 Nr: 7313-96.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE CONCEIÇAO DE CAMPOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGLENE MAGALHAES DE ALMEIDA, ENIO 

VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - 

OAB:6.398/MT, KLEBER PINHO E SILVA - OAB:10735/MT

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

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

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

R$288,24(duzentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120048 Nr: 8437-22.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO REIS DE ANDRADE, SEBASTIÃO 

FERREIRA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5.161 MT

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

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

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

3.185,52 (três mil e cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.563,26 (cento e quinhentos 

sessenta e três reais e vinte e seis centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$1.592,76(um mil e quinhentos e noventa e dois reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91640 Nr: 7098-04.1998.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO URIAS ALVES DO AMARAL

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

TRANSPEV PROCESSAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

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

devidamente INTIMADA à parte executado BANCO REAL S/A (BANCO 

ABN AMRO S/A), para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolh imento das custas processuais no importe  de 

R$413,06(quatrocentos e dezesseis reais e seis centavos), a que foi 
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condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040268 Nr: 41757-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZANETE HENRIQUE DA SILVA

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

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:100945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.168,96 (um mil e cento e sessenta e oito reais e noventa e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$584,48(quinhentos e oitenta e 

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

custas e R$ 584,48(quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363926 Nr: 27747-38.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO URIAS ALVES DO AMARAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

776,13 (setecentos e setenta e seis reais e treze centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$362,70(trezentos 

e sessenta e dois reais e setenta centavos), para fins da guia de taxa e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832872 Nr: 38430-61.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGÍLIA CRUZ LEITE, JACQUES CARDOSO 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUES CARDOSO DA CRUZ 

- OAB:7738/MS

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

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

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

R$4.431,91(quatro mil e quatrocentos e trinta e um reais noventa um 

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

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. 

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

Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852068 Nr: 54931-90.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136546 Nr: 25831-85.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSGD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, 

MARIANGELA SCHORR GUGELMIN, MARIANGELA SCHORR GUGELMIN, 

VITOR DORILEO SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768849 Nr: 21778-03.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUES CARDOSO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUES CARDOSO DA CRUZ 

- OAB:7738/MS

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

devidamente INTIMADA à parte embargado, para que efetue, no prazo de 
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5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804138 Nr: 10598-53.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

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

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

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

R$2.220,91(dois mil e duzentos e vinte reais e noventa um centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810292 Nr: 16790-02.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOACI ARGEMIRA CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430951 Nr: 11395-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CAMARGO MIELLI CAPARICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA - OAB:5.340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513/SP, THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI - 

OAB:333.267 SP

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

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

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

2.985,16 (dois mil e novecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.477,83 (um mil e quatrocentos 

e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$1.492,58(um mil e quatrocentos e noventa e dois reais 

e cinquenta e oito centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e 

cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118685 Nr: 18185-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TREVISAN LTDA, RODRIGO 

TREVISAN, CARLOS DALY DALCOL TREVISAN, UMUARAMA PARTICI E 

ADMINISTRAC, KENYA FUJIMURA V TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

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

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

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

15.360,87 (quinze mil e trezentos e sessenta reais e oitenta e sete 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$7.854,77(sete mil e oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 7.506,10(sete mil e quinhentos e seis reais e dez 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15044 Nr: 70-77.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemil Santana Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA DA SILVA 

DUARTE - OAB:8650, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178/MT, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA BEATRIZ IMTHON - 

OAB:625/RO

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

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

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

R$428,88(quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6710 Nr: 7825-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUZI ALVES DA SILVA, ZUZI ALVES DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 12 de 824



SILVA FILHO

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4387/MT, ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, 

LILIAN MARIA DE ALMEIDA - OAB:1557-E/MT

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

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

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

R$416,06(quatrocentos e dezesseis reais e seis centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93410 Nr: 3990-98.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TREVISAN FREITAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11102

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

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

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

R$443,37(quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22534 Nr: 5697-52.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARTINS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI GUIMARAES DE JESUS 

- OAB:6595

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

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

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

R$449,62(quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois 

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

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. 

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

Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908683 Nr: 35967-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

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

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

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

8.558,95 (oito mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$4.453,81(quatro mil e 

quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 4.105,14(quatro mil e cento e cinco 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941080 Nr: 55197-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BASSETO, VITORIAN COMPRA 

E VENDA DE BENS S.A., AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA, BRUNA DE 

ROSSI, KADE ENGENHARIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13.712, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:OAB/MT 13.712

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 549,64 (quinhentos e cinquenta reais e 

oitenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença., 

sendo que para a parte requerente o valor de R$206,71(duzentos e seis 

reais e setenta e um centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

68,11(sessenta e oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. E 

para a parte requerida o valor de R$206,71(duzentos e seis reais e 

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

68,11(sessenta e oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. 

Ficam cientificados de que deverão acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76496 Nr: 912-96.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açoforte Construções Metálicas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO 

- OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009

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

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

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

R$327,75(trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046490 Nr: 44600-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA PATRICIA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831016 Nr: 36706-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA ALINE NOGUEIRA NOYA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA 

- OAB:MT/7.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136668 Nr: 25914-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEVERINO VAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814250 Nr: 20726-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA BARBOSA E CALIL LTDA ME, 

ADRIEN MAURICIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.479/MT, NELSON FREDERICO HUNZE PINTO - 

OAB:9297

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

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

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

3.363,82 (três mil e trezentos e sessenta e três reais e oitenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.681,91 (um mil e seiscentos e 

oitenta e um reais e noventa e um centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.681,91 (um mil e seiscentos e oitenta e um reais e noventa e 

um centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222371 Nr: 30382-94.2005.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA LUIZA BOAVENTURA - 

OAB:16497/MT, HELOISA HELENA SORRENTINO CORRÊA - 

OAB:12808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719268 Nr: 14943-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO GALLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028362-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AUGUSTO DE CERQUEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE PAIVA PINTO OAB - MT6220/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030036-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030047-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030505-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030875-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT0011734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))
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AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031396-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON DE ARRUDA PINTO OAB - MT2425/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031541-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLON HONORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIOS SANTOS OAB - MT22305/O (ADVOGADO(A))

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031769-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DOMINGOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034551-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1017156-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MARQUES LAURENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021670-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029672-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO BORGES ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Pje Caiman ecoturismo Ltda – ME Processo 1029672-37.2017.811.0041 

Visto. I - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos 

(art. 1.018, §1º, CPC/2015). II – Consigno que as informações prestadas, 

nesta data, através do Ofício n.º 83/2018/1ªVC-GabII, foram 

encaminhadas pelo Malote Digital. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 467368 Nr: 34173-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): docarmo sarate, DURVAL DA LUZ, JOÃO 

MAIA PINHEIRO, JAMIL CONCEIÇÃO RODRIGUES, JOSE AUGUSTO FILHO 

CORREA, EDISON BATISTA DA CONCEIÇÃO, JOSE MOURA SANTOS, 

MANOEL VALDIR DOS SANTOS, WILSON CORÉ, SEBASTIÃO ANTONIO 

DA SILVA

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

OAB:6.218/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 

decisão proferido dia 20/04/2018, colaciono-o para tal fim: "(...)2. 

Intimem-se os credores Do Carmo Sarate de Campos, Durval da Luz, 

Edison Batista da Conceição, Jamil Conceição Rodrigues, João Maia 

Pinheiro, José Augusto Filho Correa, José Moura Santos, Manoel Valdir 

dos Santos, Sebastião Antônio da Silva e Wilson Coré, via de seus 

advogados, para, em 05 dias, manifestarem-se acerca da petição de fls. 

2.144/2.151, requerendo o que entender de direito. 3. Intimem-se os 

credores Benedito Francisco da Silva Filho e Laurinho Gomes Pereira para 

informarem seus dados bancários, em 05 dias.(...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1088583 Nr: 5491-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA LOPES DE OLIVEIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 12.552, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - OAB:9634, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, o 

endereço presente no AR (fl. 27), encontra-se incompleto, divergindo do 

apresentado na exordial (fl. 04).

Deste modo, renove-se a intimação da requerente, pessoalmente, para, no 

prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

conforme preconiza o art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda e o administrador 

judicial para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Na sequência, vista ao Ministério Público.

Após, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1205058 Nr: 6498-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIENE BERGAMASCHI, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 22/23.

Após, conclusos.

Às providências

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206846 Nr: 7347-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS JOSE DE OLIVEIRA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SOUSA REBOUÇAS - 

OAB:OAB/MT 15.088-8

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, o 

endereço presente no mandado de intimação (fl. 12), é divergente do 

apresentado na exordial (fl. 04).

Deste modo, renove-se a intimação da requerente, pessoalmente, para, no 

prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

conforme preconiza o art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda e o administrador 

judicial para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Na sequência, vista ao Ministério Público.

Após, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152543 Nr: 32832-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ALVES FERREIRA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, pronunciar-se acerca 

das manifestações da recuperanda e da administradora judicial.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e dê-se vista ao Ministério 

Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1235778 Nr: 16775-91.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL SOARES JUNIOR LTDA, 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIO ARENÁPOLIS - ME, BANCO SAFRA

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

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:8.194-A/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o credor, para no prazo de 15 (quinze)dias, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206402 Nr: 6952-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206835 Nr: 7337-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE LIMA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

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

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), consistente em valor devido a 

título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães
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 Cod. Proc.: 1235779 Nr: 16776-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL SOARES JUNIOR LTDA, 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIO ARENÁPOLIS - ME

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

SILVA - OAB:6565/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

4635, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:OAB/MT 2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206829 Nr: 7331-34.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

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

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais), consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206815 Nr: 7317-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DA SILVA VIEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

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

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206816 Nr: 7318-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR SILVA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

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

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1283186 Nr: 2669-90.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DA SILVA, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

MATO GROSSO LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 Considerando a determinação do item IV para desentranhamento de 

petição, verifico se tratar de documento protocolado pela parte requerida 

UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA, desta forma deixo de desentranhar em 

favor do Adminitrador, e na seguencia, IMPULSIONO estes autos para 

intimar a parte REQUERIDA, por seu advogado, retirar no prazo de 5 dias a 

petição de fls. 47/51.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1223285 Nr: 12585-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HEITOR FERREIRA DE ALMEIDA, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, KARLA ADRIANA SCHAEFER DA SILVA - 

OAB:14.313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, pronunciar-se acerca 

das manifestações da recuperanda e da administradora judicial.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e dê-se vista ao Ministério 

Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152686 Nr: 32926-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO COSTA SOARES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, pronunciar-se acerca 

das manifestações da recuperanda e da administradora judicial.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e dê-se vista ao Ministério 

Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206811 Nr: 7313-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1267286 Nr: 26770-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HAMILTON MAGALHÃES, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3287-MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, TONY VITOR SANTOS 

SOUSA - OAB:10460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1283194 Nr: 2677-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SOBRINHO IZABEL, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206600 Nr: 7122-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICINIO OLIVEIRA SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206559 Nr: 7088-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206496 Nr: 7032-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU RIBEIRO DE SOUSA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270397 Nr: 27777-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SUERLANGE PEREIRA DOS SANTOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SOUSA REBOUÇAS - 

OAB:OAB/MT 15.088-8, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1100530 Nr: 10800-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAMAR PEREIRA BONIFÁCIO DE OLIVEIRA, FABÍOLA 

BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - OAB:12081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206571 Nr: 7099-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE A. ANTUNES - 

OAB:OAB/MT 8843, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206679 Nr: 7188-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO SANTANA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408, ANTONIO JOÃO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:15.950, 

ARLENE PEIXOTO DE LIMA - OAB:10724/MT, DIVINO MARQUES 

BRAGA - OAB:20397/O, ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - 

OAB:16078/MT, JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - 

OAB:17844, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, MARCI 

OLKOSKI - OAB:MT/15.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 467368 Nr: 34173-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): docarmo sarate, DURVAL DA LUZ, JOÃO 

MAIA PINHEIRO, JAMIL CONCEIÇÃO RODRIGUES, JOSE AUGUSTO FILHO 

CORREA, EDISON BATISTA DA CONCEIÇÃO, JOSE MOURA SANTOS, 

MANOEL VALDIR DOS SANTOS, WILSON CORÉ, SEBASTIÃO ANTONIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT

 Vistos. Trata-se de pedido de Recuperação Judicial proposto por Texas 

Construções e Incorporações Ltda. e outros. 1.Da leitura dos autos 
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verifico que foi deferido o pedido de dilação de prazo formulado pelo 

administrador judicial, a fim de apresentar as informações necessárias 

para este juízo analisar o petitório de encerramento da recuperação 

judicial (fls. 1.856/1.857).Portanto, diante do lapso temporal transcorrido 

entre esta data e a do citado requerimento, deverá o administrador judicial, 

em 10 (dez) dias, se pronunciar a respeito dos itens “1 e 2” da decisão de 

fls. 1.833/1.834, bem como dos parágrafos “8 e 9” da determinação de fls. 

1.856/1.857. Ainda, no mesmo prazo, haverá de manifestar sobre o pedido 

das recuperandas de autorização para arquivar na JUCEMAT a alteração 

realizada no contrato societário (fls. 1.922/1.924). (...) 9.Cumpridos os 

itens acima, remetam-se os autos ao Ministério Público para ciência da 

fase processual, e para se pronunciar a respeito do pedido de convolação 

em falência (fls. 1.866/1.867 e 1.933), bem como sobre os petitórios de 

encerramento da recuperação judicial (fls. 1.828/1.832) e autorização 

para arquivamento da alteração no contrato societário (fls. 1.922/1.924). 

Após, conclusos. Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 467368 Nr: 34173-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): docarmo sarate, DURVAL DA LUZ, JOÃO 

MAIA PINHEIRO, JAMIL CONCEIÇÃO RODRIGUES, JOSE AUGUSTO FILHO 

CORREA, EDISON BATISTA DA CONCEIÇÃO, JOSE MOURA SANTOS, 

MANOEL VALDIR DOS SANTOS, WILSON CORÉ, SEBASTIÃO ANTONIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT

 Autos Código 467368

Vistos etc.,

Ante aos termos da decisão e petição retro e ainda considerando que a 

CEF já foi devidamente intimada no dia 25/02/2016, conforme mandado 

certificado nos autos, todavia não cumpriu a ordenação judicial, pois o 

valor permanece bloqueado, como se vê no extrato bancário colacionado 

à fl. 1972, razão pela qual defiro o pedido de fls. 1970/1971, devendo-se 

intimar o Gerente da Caixa Econômica Federal na pessoa do Sr. Sebastião 

W. da Costa Marques para que proceda ao imediato desbloqueio do valor 

de R$ 504.959,85, junto a conta n°. 1036-9, agência 016, em nome de 

Texas Construções e Serviços/Incorporações Ltda., CNPJ/MF sob o n°. 

04.869.286/0001-05, sob pena de incorrer no crime de desobediência 

previsto no art. 330, do Código Penal.

 Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 29 de fevereiro de 2016.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 467368 Nr: 34173-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): docarmo sarate, DURVAL DA LUZ, JOÃO 

MAIA PINHEIRO, JAMIL CONCEIÇÃO RODRIGUES, JOSE AUGUSTO FILHO 

CORREA, EDISON BATISTA DA CONCEIÇÃO, JOSE MOURA SANTOS, 

MANOEL VALDIR DOS SANTOS, WILSON CORÉ, SEBASTIÃO ANTONIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT

 Autos Código 467368 Vistos etc., Cuida-se de apreciar pedido de 

desbloqueio de valor realizado administrativamente pela Caixa Econômica 

Federal, argumentando que não há previsão contratual para retenção de 

INSS e não há demanda ajuizada, bem como não há decisão judicial 

determinando tal bloqueio.Aduz que a permanência do valor bloqueado 

indevidamente pela CEF expõe em risco o processo recuperacional, a 

manutenção da empresa no mercado, bem como o pagamento dos 

créditos relacionados na forma do plano apresentado, aprovado e 

homologado.O administrador judicial se manifestou às fls. 1920/1921, 

dizendo que se positivar o entendimento desde Juízo Recuperacional. Os 

documentos que acompanham o pedido da recuperanda acostados às fls. 

1905/1917, demonstram que de fato houve a retenção de INSS, sendo que 

não há previsão contratual ou autorização judicial para tanto.Ao arremate, 

registre-se que esta decisão permitirá a utilização de bem essencial 

“capital de giro” para ao desempenho das atividades empresariais e 

amenizar a crise pela qual atravessa a recuperanda, inclusive para evitar 

a decretação de sua falência, uma vez que já há nos autos pedido de 

convolação da recuperação em falência (fl. 1933). Destarte, em 

consonância com manifestação do ilustre administrador judicial reconheço 

a competência deste Juízo e acolho o pedido de fls. 1871/1880, razão pela 

qual determino a expedição de mandado para que a CEF proceda ao 

imediato desbloqueio do valor de R$ 504.959,95 encontrado junto a conta 

n°. 1036-9, agência 016, em nome de texas construções e 

serviços/incorporações ltda, CNPJ/MF sob o n.: 04.869.286/0001-05, no 

prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 24 de fevereiro de 2016. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de 

Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1341726 Nr: 18172-54.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIEMENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS SIQUEIRA 

DOS SANTOS RONDINELLI - OAB:178861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Vistos.

Cuida-se de pedido de Impugnação de Crédito proposta por Siemens Ltda., 

objetivando a retificação do seu crédito constante na lista de credores da 

recuperação judicial de Engeglobal Construções Ltda.

Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da ação.

Postergo a análise do pedido liminar para após a manifestação das partes, 

quando, certamente existirão maiores elementos para a compreensão da 

matéria fática e jurídica.

Intime-se a recuperanda para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias.

Na sequência, intime-se a Administradora Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, juntar o laudo elaborado pelo profissional 

ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do 

crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação.

Após, imediatamente conclusos para análise do pedido liminar.

Às providências.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1212708 Nr: 9225-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUCARMO FIRMINO DA COSTA, Luiz Alexandre 

Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15964, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - 

OAB:19.130, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, SIDINEI DOS SANTOS 

NUNES - OAB:11252, THIAGO MOURA NASSER - OAB:18044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206710 Nr: 7219-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ R$ 

5.343,00 (cinco mil trezentos e quarenta e três reais), consistente em 

valor devido a título de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se 

o Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 22 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206731 Nr: 7238-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ERNESTO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DA 

FONSECA ZEFERINO DA SILVA - OAB:15.863/MT, JOSÉ DIOGO DUTRA 

FILHO - OAB:MT/12.960, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, STELLA APARECIDA F. Z. DA SILVA - OAB:MT 

5458-B, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Cient i f ique-se o Ministér io 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161085 Nr: 36412-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO SANTANA DE PINHO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:16.758-MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Cient i f ique-se o Ministér io 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152644 Nr: 32899-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEYVIMAR FERREIRA BARBOSA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18.303/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

22.000,00 (vinte e dois mil reais), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Cient i f ique-se o Ministér io 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206459 Nr: 6999-67.2017.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBIALSON PEREIRA DE ALMEIDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11399/MT, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se o Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 890253 Nr: 23371-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO RIBEIRO DA SILVA, MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ MARTINS KAWABATA - 

OAB:12.389/MT, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - OAB:9.779, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A, PAULO DE SOUZA 

FREITAS JUNIOR - OAB:10.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que retifique o valor no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora para que passe a constar o montante de R$ 12.776,37 (doze mil 

setecentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), consistente em 

valor devido a título de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes.Fixo 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, em favor do patrono 

da parte autora, atento à atuação profissional do advogado, ao tempo 

despendido para seu serviço e à natureza e importância da causa, com 

fundamento no art. 85, § 2º, c/c ao parágrafo único do art. 86, do CPC. 

Cientifique-se o Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206410 Nr: 6959-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMÁRIO DA COSTA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:9534/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se o Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270408 Nr: 27788-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DOMICIANO, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO 

- OAB:20.102/A, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIM - 

OAB:13.078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que retifique o valor no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora para que passe a constar o montante de R$ 15.747,04 (quinze mil 

setecentos e quarenta e sete reais e quatro centavos).Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como fixo 

os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, em favor do 

patrono da parte autora, atento à atuação profissional do advogado, ao 

tempo despendido para seu serviço e à natureza e importância da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, c/c ao parágrafo único do art. 86, do 

CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, diante do deferimento, dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274200 Nr: 29112-15.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDO ALEIXO BRAZ DA CONCEIÇÃO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

17.686,01 (dezessete mil oitocentos e oitenta e seis reais e um centavo), 
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consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Cientifique-se o Ministério Público.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de outubro de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 720776 Nr: 16236-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA, SAMUEL 

FRANCO DALIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO RIBEIRINHO LTDA, TIM CELULAR S.A, 

BANCO SANTANDER S/A, WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A, 

BANCO DO BRASIL S/A, ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS LTDA, 

RAPIDO TRANSPAULO LTDA, ISDRALIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 

GRUPO ISDRA, Hidro e Elétrica Moura Ltda - EPP, BANCO ITAU S.A., RAS 

LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA-ME, SESI - SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA, CONCREMAX - 

CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, MJB COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SEGURANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1.602/MT, 

VERGINIA CHINELATO - OAB:24047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, Bruno Correa Sobrinho - OAB:22.029, cassia adriana 

silva fortaleza - OAB:12.908, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, 

FRANCISCO DA SILVA NETO - OAB:54694, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A, JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:25.430/PR, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476 MT, 

MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - OAB:OAB/MT 17.002, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MYRIANE SILVESTRE 

DOS SANTOS - OAB:12970/MS, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, WINSTON SEBE 

- OAB:27.510/SP

 Em cumprimento a r. decisão 3075/3076, intimo o credor Tríade Atacado e 

Varejo Ltda., através do advogado (Bruno Corrêa Sobrinho - Oab/MT 

22.029), para regularizar a representação processual ou indicar nos autos 

onde se encontra o instrumento procuratório respectivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274046 Nr: 29036-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DE ARAUJO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

18.574,72 (dezoito mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e dois 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Cient i f ique-se o Ministér io 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274027 Nr: 29022-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS BARBOSA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

16.939,98 (dezesseis mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e oito 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Cient i f ique-se o Ministér io 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206823 Nr: 7325-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANE SILVA DE MELO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), consistente em valor devido a 

título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se 

o Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se.Cuiabá, 22 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 890785 Nr: 23742-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DE FÁTIMA SOARES NERES, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - 

OAB:11441/MT, NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - OAB:88807

 Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida não foi 

devidamente intimada nos termos da decisão de fl. 49, uma vez que 

conforme se depreende da certidão de fl. 51, foram intimados os antigos 

patronos da recuperanda.Desta forma, renove-se a intimação da 

recuperanda, em nome do advogado Nícolas Franco Bohmer, OAB nº 

88807 para, manifestar-se em 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo assinalado, dê-se vista ao Ministério Público.Após, 

conclusos.Às providências.Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1247142 Nr: 20280-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KARINA DE MATTOS GUIMARÃES, CLAYTON DA 

COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:OABMT/18.662, 

Jorge Aurélio Z. Taques - OAB:4.700, PEDRO JORGE ZAMAR 

TAQUES - OAB:17.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Vistos

 Dê-se vista ao douto representante do Ministério Público.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1135021 Nr: 25093-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA IND. DA 

CONST. E DO IMOB., LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.Intime-se o administrador judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar se o crédito de Plínio Ramos da Silva encontra-se devidamente 

habilitado na relação de credores da recuperação judicial de Aurora 

Construções Incorporações e Serviços, bem como qual foi o período 

laborado na referida empresa.Após, conclusos.Às providências.Cuiabá, 

19 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206473 Nr: 7010-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONNY PROENÇA BARROS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se o Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206491 Nr: 7027-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODENIL SANTANA DA CRUZ, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DA 

FONSECA ZEFERINO DA SILVA - OAB:15.863/MT, JOSÉ DIOGO DUTRA 

FILHO - OAB:OAB/MT 12.960, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, Stella aparecida da Fonseca Zeferino da Silva - 

OAB:5.458-B, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se o Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206614 Nr: 7136-49.2017.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE FERREIRA DA CUNHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:16.758-MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se o Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206610 Nr: 7132-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MICAELEN SILVA ALVES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:16.758-MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se 

o Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206831 Nr: 7333-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVAL LIMA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se 

o Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206833 Nr: 7335-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ROCHA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se o Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1176577 Nr: 42662-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELTO LALIU DA CUNHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.782,38 (seis mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 
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despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Cient i f ique-se o Ministér io 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206509 Nr: 7044-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

7.187,47 (sete mil centos e oitenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Cient i f ique-se o Ministér io 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206616 Nr: 7137-34.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSÁRIO SILVA FRANCELINO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARIESI CORRÊA MORAES - OAB:17.965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

12.300,00 (doze mil e trezentos), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Cient i f ique-se o Ministér io 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206619 Nr: 7140-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE ALMEIDA SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE EDUARDO VIANA 

MALACARNE - OAB:18.987, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

2.635,00 (dois mil seiscentos e trinta e cinco reais), consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Cientifique-se o Ministério Público.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de outubro de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206826 Nr: 7328-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZIMAR SOARES, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.700,00 (seis mil e setecentos), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se 

o Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1137437 Nr: 26327-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DALVA GLORIA FERREIRA FRANÇA BARBACENA, 

GERALDO JOSÉ BARBACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONALDO MARTELLO FOSS, MARISTELA 

SHIMAZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELKA PATRÍCIA RODRIGUES - 

OAB:44144, LUCIANO PORTUGUÊS - OAB:OAB/MT 6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 II.Julgo improcedentes os pedidos de condenação dos réus ao pagamento 

de alugueis e demais encargos, pela ausência de notificação anterior para 

desocupação pelos réus, que somente foram constituídos em mora 

quando da citação.III.Condeno os réus ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro 

em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC 

atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do 

patrono.IV.Mantenho as condenações por litigância de má-fé impostas aos 

réus conforme decisões de fls. 224/229 e 389/390.V.Publico e intimo neste 

ato, via DJE. VI.Preclusa a via recursal e, não havendo requerimento, 

dê-se baixa nos registro cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com 

as formalidades de estilo.VII.Determino ainda o desentranhamento da 

petição de fl. 508, uma vez que não pertencem a estes autos, devendo 

ser juntada no processo a que se refere.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566520 Nr: 56794-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LORIVAL MACHADO, EDNO MACHADO DE 

MENEZES, JAIME REOLON, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THEREZE 

FRANCES ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adacir Seidl Junior - 

OAB:236.666-SP, ADARCIR SEIDL JUNIOR - OAB:236666, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento à decisão de fl. 319, INTIMO 

a parte embargante. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 79678 Nr: 8492-07.2002.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA. E OUTRAS, CD OESTE ELETRO S/A, 

RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, EVA FERNANDES 

TORTOLA, MILTON FIRMINO DE JESUS, MAGECY PEREIRA DA SILVA, 

DALVA DA SILVA TORRES, AURILINEU TIZOT, LEVI MONTEIRO DE 

SOUZA, MARIA APARECIDA DE PAULA, WALACE CRISTALDO MOREIRA, 

GILVANICE MARIA SANTOS DE VASCONCELOS, JOVELINA RITA 

CARDOSO NETA, ANTONIO EPIFANE LIMA CASTRO, FRANCISCA PEREIRA 

PIMENTEL, VALDECI DE JESUS, MARIA APARECIDA CUSTÓDIA DOS 

SANTOS, ERCILIO ANDRÉ DA SILVA, MÁRCIA SOARES HALAIKO, 

CHATEUBRIAD DOMINGUES FRANQUELINE, LUCIANA TORRES MARTINS, 

DANIEL MACHADO, EDESIO FRANCISCO LEITE, SILVANO DE PAULA 

LENADRO, WALLACE CRISTALDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, FABÍOLA MONTEIRO PARDAL - 

OAB:6621/MT, ISRAEL ASSER EUGENIO - OAB:16562, LUCIANA 

FABRICIA ROSA BARROS - OAB:21037/0, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/MT, 

GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - OAB:11.246/MT, ISAQUE ROCHA 

NUNES - OAB:8.125, MAYVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - 

OAB:12.759, RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - OAB:12016, WESLEY 

ROBERT AMORIM - OAB:6610, WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6610/MT

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse 

com pedido liminar, formulado por MASSA FALIDA DE TRESE 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e CD OESTE ELETRO LTDA 

contra JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E OUTROS, visando à proteção 

possessória de um imóvel urbano localizado no Loteamento Jardim 

Passaredo, com área de 5.023,72 m², inscrito na matrícula nº. 40.092, CRI 

do Quinto Ofício de Cuiabá, nesta Capital/MT, revogando a medida liminar 

deferido à fl. 74.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre 

o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, o que mantenho 

suspenso pelo prazo de 5 anos por ser beneficiário da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 98, §3º do CPC.INTIMO as partes, via DJE.Intimem-se 

a Defensoria Pública pessoalmente.Dê ciência ao Ministério Público. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1034783-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELANE GOULARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP (RÉU)

RESERVA RIO CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034783-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSELANE GOULARTE DOS SANTOS RÉU: RESERVA RIO CUIABA, 

ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP Vistos. Trata-se 

de Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas ajuizada por 

ROSELANE GOULARTE DOS SANTOS em face de CONDOMÍNIO RESERVA 

RIO CUIABÁ E ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL EIRELI - EPP, 

objetivando a exibição de documentos destinados à aferição de direito 

decorrente da sua condição de condômina. É o breve relato. Decido. A 

ação autônoma de produção antecipada de prova está prevista nos 

artigos 381 e 382 do NCPC. Já a exibição de documentos está prevista 

nos artigos 396 e 397 do NCPC. No caso dos autos, a produção 

antecipada de prova contempla pedido de exibição dos: 1. DOCUMENTOS 

REFERENTES ÀS CONTAS (balancetes, acompanhados de respectivas 

Notas Fiscais/Recibos.) do condomínio dos meses de 06/2017 até 

09/2018; 2. CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DO 

CONDOMÍNIO do período de 06/2017 até 09/2018 assim como os valores 

do fundo de reserva; 3. TODAS AS ATAS DE ASSEMBLEIAS realizadas 

no mesmo período; 4. CÓPIA DE TODOS OS CONTRATOS firmados entre o 

condomínio e as empresas que prestam serviço para o Condomínio 

Reserva Rio Cuiabá relativo ao mesmo período acima relacionado; 5. 

Regimento Interno do Condomínio; 6. Todas as notificações feitas aos 

Condôminos por Obra Irregular dentro do Condomínio bem como a relação 

de multas aplicadas e recebidas; 7. Comprovantes de recebimento bem 

como comprovante de depósito na conta do Condomínio pelo uso dos 

salões de festas e Quiosques e seus respectivos valores. Cumpre 

registrar que, por se tratar de procedimento que tem por escopo tão 

somente a produção de prova para ser eventualmente utilizada em uma 

ação principal de conhecimento, não há caráter de cognição em torno da 

questão de direito material existente entre as partes. Portanto, não se 

analisam as questões de mérito, devendo a resposta ater-se apenas e tão 

somente aos documentos a serem exibidos. Não obstante a isso, atento, à 

crítica doutrinária sobre o § 4º do artigo 382 do NCPC e em observância 

dos direitos e garantias fundamentais ao devido processo legal, à ampla 

defesa e ao contraditório, insculpidos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da 

Constituição da República, entendo necessária a prévia citação da parte 

requerida para apresentar a defesa que tiver, frisando-se, no entanto, 

limitada às questões processuais inerentes ao procedimento de produção 

antecipada de provas. Desta feita, a par das considerações acima e 

sendo possível vislumbrar em análise perfunctória dos autos a presença 
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dos requisitos admissionais da produção antecipada de provas, os quais 

estão sujeitos ao crivo do contraditório, CITE-SE a parte requerida desta 

ação e intime-a para apresentar: 1. DOCUMENTOS REFERENTES ÀS 

CONTAS (balancetes, acompanhados de respectivas Notas 

Fiscais/Recibos.) do condomínio dos meses de 06/2017 até 09/2018; 2. 

CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DO CONDOMÍNIO do 

período de 06/2017 até 09/2018 assim como os valores do fundo de 

reserva; 3. TODAS AS ATAS DE ASSEMBLEIAS realizadas no mesmo 

período; 4. CÓPIA DE TODOS OS CONTRATOS firmados entre o 

condomínio e as empresas que prestam serviço para o Condomínio 

Reserva Rio Cuiabá relativo ao mesmo período acima relacionado; 5. 

Regimento Interno do Condomínio; 6. Todas as notificações feitas aos 

Condôminos por Obra Irregular dentro do Condomínio bem como a relação 

de multas aplicadas e recebidas; 7. Comprovantes de recebimento bem 

como comprovante de depósito na conta do Condomínio pelo uso dos 

salões de festas e Quiosques e seus respectivos valores; ou a defesa 

que tiver, de aspecto processual, acerca do pedido de produção 

antecipada de prova de exibição de documentos, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias. Registre-se, ainda, no mandado de citação/exibição, que 

neste procedimento não serão admitidos defesa ou recurso quanto ao 

mérito das questões decorrentes da relação de direito material existente 

entre as partes, e que a produção antecipada da prova não previne a 

competência do juízo para a ação que venha a ser eventualmente 

proposta, bem como a ressalva de que os interessados poderão requerer 

a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que 

relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar 

excessiva demora, tudo nos termos dos §§ 1º a 4º do artigo 382 do NCPC. 

Às providências. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

25 de outubro de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em 

substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016106-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELLI ROSA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca da Petição de Id. 16173348, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019551-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO NEY SOUZA DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037249-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERTON BARBOSA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY VULCZAK (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037249-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERTON BARBOSA DE ALENCAR RÉU: WANDERLEY VULCZAK Vistos. 

HERTON BARBOSA DE ALENCAR ajuizou a presente “AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE” em face de WANDERLEY VULCZAK, 

pretendendo, tutela provisória de evidência consubstanciada na resolução 

do contrato e consequente reintegração na sua posse. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Com relação ao pedido de concessão 

liminar de tutela provisória de evidência, o artigo 311 do NCPC dispõe que: 

“A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: (...); IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. 

Ressalte-se que na tutela provisória de evidência o pressuposto da 

probabilidade do direito não precisa estar cumulado com o do perigo de 

dano ou o do risco ao resultado útil do processo, os quais são 

dispensados, sendo que a sua ausência não inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A probabilidade do direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] No caso dos autos, 

tem-se que, ajuizada a ação; indeferida a tutela provisória de urgência, em 

razão da necessidade de aferição do alegado inadimplemento; citada a 

parte ré; apresentadas contestação e impugnação e especificadas pelas 

partes as provas que pretendem produzir; foi possível constatar a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte ré não opôs prova capaz de 

gerar dúvida razoável acerca do seu alegado inadimplemento. Diz-se isso, 

porquanto a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede de cognição 

sumária a celebração do negócio de compra e venda, cujo preço teria 

parte substancial paga mediante a obtenção de financiamento junto a 

instituição financeira, relativamente ao qual pela parte ré não demonstrou 

ter adotado qualquer providência efetiva ou o enfrentamento de óbice 

concreto por culpa da parte autora. Dessa maneira, não afigura-se justo 

admitir, diante do inadimplemento do preço pela parte ré, reconhecido aqui 

em sede de cognição sumária, que a parte autora continue a sofrer 

perdas e danos decorrentes da restrição ao exercício da posse de bem 

de sua propriedade. Assim, diante da constatação do inadimplemento do 

preço do bem imóvel mediante Juízo de probabilidade, que tem o condão 

de ensejar a resolução do respectivo contrato de compra e venda, bem 

como da existência de cláusula resolutiva expressa, o deferimento da 

tutela provisória de evidência é medida que se impõe. Diante do exposto, 

DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA requestada pela autora 

para determinar a sua REINTEGRAÇÃO DE POSSE sobre o imóvel 

localizado à RUA ALESSANDRIA, QUADRA D-02, LOTE 23, JARDIM 

ITÁLIA, NESTA CAPITAL, concedendo à parte ré o prazo de 10 (dez) dias 

corridos para desocupação voluntária, sob pena da sua realização 

coercitiva. Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Após, certifique-se e 

conclusos para saneamento e organização do processo. Cuiabá, 25 de 

outubro de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em 

substituição [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131.
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Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1034783-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELANE GOULARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP (RÉU)

RESERVA RIO CUIABA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026949-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI FELIPPI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Id. 16140387), devendo, caso queiram, o 

assistente técnico de cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016186-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIQIUIS PIRIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Id. 16140387), devendo, caso queiram, o 

assistente técnico de cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027917-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024380-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037037-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

petição da parte requerida de Id. 15714767 a 15714771, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029011-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER LELIS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id. 15913192), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021913-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLA DE OLIVEIRA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id. 15913216), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013210-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033614-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CELINA DAS NEVES RONQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id. 15913799), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033876-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DE RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id. 15913812), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032403-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES TOSTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id. 15913840), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1010079-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADILIS MOREIRA RODER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOBSON BATISTA DE MORAIS (RÉU)

J BATISTA DE MORAIS EIRELI - ME (RÉU)

TEREZINHA DE ALMEIDA SANTOS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 14171952 e 

14562182/14562199 – juntada aos autos, requerendo o que entenderem 

de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025692-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO BATISTA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição da PARTE REQUERIDA de Id. 15702130, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022639-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id 15914105), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021954-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ BIANCHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id 15914110), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021537-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE AUXILIADORA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id 15914119), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017868-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029532-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA VASCONCELOS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição da Requerida de Id. 16126901 a Id. 16126907, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016214-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN EWERTON SILVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição da Requerida de Id. 15793641 a Id.15793646 , postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 856342 Nr: 58658-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO DE SOUSA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA CURY - OAB:365.167/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575, DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT

 Vistos.

O presente feito deve ser decidido (julgado) em concomitância com o feito 

principal.

Assim sendo, cumpra-se o determinado na demanda principal e em 

seguida remeta-se à conclusão para análise e decisão.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1075170 Nr: 57576-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, ACIL VIEIRA DE 

GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614-O, JULIANO NICOLAU DE CASTRO - OAB:292.121/SP, 

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - OAB:OAB/RJ 

84.676

 Processo n° 57576-20.2015.811.0041

Código 1075170

SENTENÇA

Vistos.

As partes noticiaram às fls. 178/179 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o relatório. Decido.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada. Todavia, as partes ficam dispensadas das custas 

remanescentes, se houver (art. 90, § 3º).

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1168874 Nr: 39628-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVINA DIAS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Processo nº 39628-31.2016.811.0041

Código 1168874

Vistos.

Verifico que às fls. 140/143 a requerida colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da condenação requerendo consequentemente a 

extinção do feito. Contudo, não efetuou o pagamento dos honorários 

periciais conforme já havia sido determinado às fls. 87/88 e na sentença 

de fls. 101/104.

À fl. 144, a exequente manifestou concordância ao valor depositado, 

requerendo o levantamento do montante.

 Desta feita, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

do valor incontroverso, conforme dados bancários declinados à fl. 144.

 Intime-se a executada para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 5 (cinco) dias (art. Art. 218, § 3°, CPC), SOB PENA DE 

PENHORA.

Após, retornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 137365 Nr: 21691-62.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CONDOMINAL AUTONOMA 

LTDA - COAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, VERIDIANA CHUEIRI POMPEU - OAB:5387/MT, 

VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - OAB:7702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039, BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - OAB:8839-A, 

HERMELINDO CONÇEIÇÃO NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:98044, Hildo 

Castro Teixeira - OAB:2.251/MT

 Vistos.

Trata-se dos embargos de declaração da parte executada de fls. 

1.306-1.307, opostos em face da sentença de fls. 1.304-1.305, alegando a 

existência de omissão em relação à concordância da parte exequente 

quanto ao levantamento da penhora que recai sobre os imóveis de 

matrículas n. 50.866 e 50.867 do CRI do 6º Ofício da Capital, em razão do 

que requer o seu acolhimento para que o vício apontado seja sanado com 

a determinação da imediata baixa da constrição judicial existente, diante 

dos percucientes fundamentos expendidos por este Juízo na decisão de 

fls. 1.285.

É o breve relato, fundamento e decido.

Conheço dos embargos, porquanto manifestamente tempestivos, ao passo 

que proferida a sentença em 17/10/2018, foram opostos em 19/10/2018.

Sem maiores delongas, reconheço a omissão apontada na sentença de 

fls. 1.306-1.307, uma vez que, proferida a decisão de fls. 1.285, apesar 

da parte exequente ter oposto embargos declaratórios contra ela, 

manifestou nas razões dos seus declaratórios a sua concordância com o 

levantamento da penhora que recai sobre os imóveis acima citados, 

discordando apenas do imediato levantamento da penhora que recai sobre 

o imóvel de matrícula n. 50.868 do CRI do 6º Ofício da Capital.

Assim, tem-se que, à toda evidência, repousa controvérsia somente em 

relação ao levantamento das penhoras que recaem sobre este último 

imóvel (50.868) e sobre aqueles cujo levantamento da constrição judicial 

foi determinado na sentença proferida às fls. 1.304-1.305 (50.942 e 

50.949), até o seu trânsito em julgado.

Desta feita, acolho os embargos declaratórios em apreço, determinando o 

imediato levantamento das penhoras que recaem sobre os imóveis de 

matrículas n. 50.866 e n. 50.867 do CRI do 6º Ofício da Capital.

Às providências. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936021 Nr: 52581-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIA GONÇALINA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Processo n° 52581-95.2014.811.0041

Código 936021

Vistos.

Verifico que às fls. 92, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 96 concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 9.161,46 (nove mil cento e sessenta e um reais e 

quarenta e seis centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial, conforme dados 

bancários declinados à fl. 72

Sem prejuízo, expeça-se, alvará em favor da parte autora para 

levantamento do montante conforme dados bancários declinados à fl. 96.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 844935 Nr: 48716-98.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 48716-98.2013.811.0041

Código 844935

Vistos.

Ab initio, certifique a Secretaria deste juízo se os embargos de declaração 

de fls. 209/212, são tempestivos.

 Empós, intime-se o embargado para querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2°, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 890359 Nr: 23464-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO MOREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos.

A parte devedora cumpriu espontaneamente a obrigação estampada no 

título executivo judicial, mediante o depósito do valor histórico devido em 

Juízo de R$ 3.190,00 em 13/04/2016. No entanto, deixou de comprová-lo 
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nos autos.

A parte credora requereu o cumprimento de sentença em 26/07/2016 à fl. 

110, que foi deferido em 02/09/2016 à fl. 113.

Intimada, a parte devedora quedou-se inerte (fl. 114).

A parte exequente requereu então, a penhora de ativos financeiros da 

executada através do sistema Bacenjud até limite do valor do débito 

exequendo em 18/04/2017 à fl. 116, o que foi deferido 05/09/2017 à fl. 120 

e levado a efeito em 14/09/2017 à fl. 122.

A parte exequente requereu o levantamento do valor penhorado em 

21/09/2017 à fl. 123.

Entretanto, a parte executada impugnou a penhora em 05/10/2017 às fls. 

178-181, acerca da qual a parte exequente foi instada a se manifestar em 

20/04/2018 à fl. 182, o que foi levado a efeito em 05 e 21/06/2018 às fls. 

183 e 184.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita em 13/04/2016, nada 

mais havendo a ser requerido, especialmente a multa e os honorários 

advocatícios do § 1º do artigo 523 do NCPC.

Desta feita, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo este cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.

Defiro o levantamento do valor depositado em Juízo em 13/04/2016, em 

favor do advogado da parte exequente (fls. 11 e 124), conforme requerido 

às fls. 183-184.

De igual modo, defiro o levantamento do valor penhorado através do 

sistema Bacenjud à fl. 122, em favor da parte executada ou de seus 

advogados (fls. 128-129), a qual deverá ser intimada para informar os 

seus dados bancários.

Expeçam-se os competentes alvarás, constando os dados bancários 

informados pelas partes.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 750049 Nr: 1742-37.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FLORENCIO CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JR - OAB:7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Processo n° 1742-37.2012.811.0041

Código 750049

SENTENÇA

Vistos.

As partes apresentaram acordo às fls. 97/99, cujo cumprimento final da 

obrigação ocorrerá com a quitação das parcelas pactuadas.

 É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil, não encontra óbice em extinguir o presente 

processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 

515, inciso III, do mesmo diploma, determina que é título executivo judicial “a 

decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro no artigo 487, III, "b" e 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873804 Nr: 12463-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS 

LTDA, DANIEL LUIZ FERRAZ DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE SAÚDE DOS 

MILITARES - MT, GILSON JOSÉ NUNES DE ARRUDA, PAULO GOMES 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 b)JULGO PROCEDENTES os demais pedidos da inicial, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 

2.395,06 (dois mil e trezentos e noventa e cinco reais e seis centavos), 

que deverá ser acrescido de multa de 2%, juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada 

obrigação. Considerando que a parte autora decaiu de parte do pedido, 

deverá arcar com o equivalente a 30% (trinta por cento) das custas e 

despesas processuais, enquanto a ré arcará com o equivalente a 70% 

(setenta por cento). Arbitro os honorários advocatícios de sucumbência 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1109517 Nr: 14489-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA CORREA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MARQUES FERREIRA, IONE DE OLIVEIRA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO VILELA DE SOUZA - 

OAB:17.833/GO

 Processo n° 14489-77.2016.811.0041

Código 1109517

SENTENÇA

Vistos.

As partes noticiaram às fls. 167/174 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o relatório. Decido.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se 

as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754219 Nr: 6188-83.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. H. PRODUTOS MÉDICOS HOSPILARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FLORIANO NUNES DIAS - 

OAB:6089, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - 

OAB:15.396/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE 

FRANÇA - OAB:24142/DF, IVAN SCHNEIDER - OAB:15.345/MT, 

JEFERSON AZAMBUJA GOMES - OAB:21755/DF, KAREN RUBIN - 

OAB:10.803/MT, Paula Grasiella Vieira da Maia - OAB:13.819, RONY 

DE ABREU MUNHOZ - OAB:11.972/MT

 Vistos
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Mantenham os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 809744 Nr: 16230-60.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMIR FERREIRA JÚNIOR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Processo n° 16230-60.2013.811.0041

Código 809744

SENTENÇA

Vistos.

As partes noticiaram à fl. 199 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o relatório. Decido.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

 As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 47893 Nr: 12609-75.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A, EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILMA VELOSO DE FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Buzelle - OAB:2381

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte EXECUTADA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará do valor 

a ser restituído. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1023704 Nr: 33763-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TARDIVO, C. TARDIVO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13.132, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10621, EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - OAB:18.529 OAB/MT

 Vistos.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1215874 Nr: 10209-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO VILELA DE SOUZA - 

OAB:17.833/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 Processo n° 10209-29.2017.811.0041

Código 1215874

Vistos.

Considerando que o acordo entabulado às fls. 167/174 na ação de 

execução n° 14489-77.2016.811.0041 (cód. 1109517) foi homologado, 

JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 924, II do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma convencionada 

pelas partes no acordo extrajudicial.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 758418 Nr: 10662-97.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEUZA GOMES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913570 Nr: 39233-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICSON SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 835537 Nr: 40669-38.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO LORENA DE 

SOUZA FILHO - OAB:17.617-GO

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 
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manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1023117 Nr: 33470-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MISAELDA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1092836 Nr: 7427-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAERSON JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1094249 Nr: 8085-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1094258 Nr: 8094-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAN XINUXI LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1094269 Nr: 8102-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS NUNES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1094289 Nr: 8120-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SERRÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1099044 Nr: 10227-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR BATISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 844935 Nr: 48716-98.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083559 Nr: 3222-11.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ETERNA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 825928 Nr: 31891-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM CELULAR S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE IND. E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:OAB/MG 56526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 920827 Nr: 43952-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON ALVES DE FIGUEIREDO ME, ADMILSON 

ALVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBARDELLINI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO BUOSI - 

OAB:227.541, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:139.961, WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA - OAB:15.472/MT

 Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Tutela Antecipada proposta por ADMILSON ALVES DE 

FIGUEIREDO ME em face de SBARDELLINI & CIA.

 O réu, por ocasião da contestação, suscitou a preliminar de conexão 

deste processo com o que tramita perante a 8ª Vara Cível sob o n° 

60258-79.2014.811.0041, código n° 949849.

 Em análise do feito, verifico que a preliminar comporta agasalho.

 Isso porque, verifica-se que os débitos e a causa de pedir que deram 

origem a presente ação são idênticos àqueles declinados nos autos do 

processo código 949848. Enquanto nesta demanda o autor pretende a 

declaração de inexistência da dívida, naquela o réu cobra o pagamento do 

mesmo débito.

 Logo, observa-se que a referida ação poderá trazer consequências 

nesta, portanto, devendo serem reunidas de forma a evitar decisões 

conflitantes e prejudiciais.

 Entrementes, infere-se que a presente demanda foi distribuída e 

despachada antes da ação que tramita perante a 8ª Vara Cível, sendo 

este o Juízo prevento e competente para análise e julgamento de ambas.

 Dessa maneira, a fim de se evitar decisões conflitantes, SOLICITE-SE ao 

Juízo da 8ª Vara Cível da Capital para que remeta os autos n° 

60258-79.2014.811.0041 (Código 94989) a este Juízo para que as ações 

possam ser reunidas e julgadas conjuntamente em razão da conexão 

verificada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 935393 Nr: 52261-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASTERFLEX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, JOSÉ FONSECA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262, KAMILA NUNES MAIA - 

OAB:OAB/MT 17.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, 

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1015234 Nr: 29789-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DE ARAUJO DE AMORIM, JOÃO BOSCO DE 

AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FERNANDO ANTONIO DE 

ARAUJO, SONIA BEATRIZ SOUZA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAIANA APIO - OAB:16103-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PINTO PINHEIRO - 

OAB:SP/ 287239

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 799761 Nr: 6189-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAÇÃO ALPINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MALHAS CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PALLADINO - 

OAB:272608, JULIANA R.T.LOURENÇO - OAB:202131, MARCUS 

RAFAEL BERNARDI - OAB:57.976, Rafael Souza Nunes - OAB:OAB/MT 

14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:OAB/MT 6.624, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES COUTINHO - OAB:OAB/MT 16.445

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 239792 Nr: 19746-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLETTO, ADEMIR MELO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:255.381-A/SP, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Bonaccordi 

Junior - OAB:5.482/MT

 Processo n° 188/2009Código 373483 VistosConsiderando que a parte 

executada deixou de pagar o seu débito, DEFIRO o pedido de penhora 

on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a competente ordem, cujo 

recibo de protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os 

autos em gabinete até que se processe perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central do Brasil.Em sendo positivo o bloqueio, os 

valores serão transferidos para a conta de Depósito Judicial do Poder 

Judiciário, considerando-se efetuada a penhora quando confirmada, 
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valendo o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos, como o seu respectivo termo, após o que a parte executada deverá 

ser devidamente intimada por correio para manifestar-se, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º).Saliento que 

considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(s) executado(s), 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BacenJud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do(s) 

executado(s) quanto a constrição realizada, oportunizando-a, assim, a 

requerer aquilo que entender de direito nos prazos legais. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 836, caput do NCPC, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.Expeça-se, imediatamente, a 

necessária ordem de bloqueio ao sistema BacenJud.Outrossim, defiro a 

expedição de certidão de crédito para os devidos fins de direito e adoção 

das providências extrajudiciais que entender cabíveis (protesto e/ou 

anotação de restrição junto aos órgãos de crédito, ex vi SERASA, SPC) 

por sua conta e risco, nos termos do art. 517 CPC, ficando, neste caso, 

responsável pela baixa na restrição caso venha a receber o valor 

devido.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, __ de Outubro de 2018. Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1305716 Nr: 9851-30.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANE & SUCULOTTI LTDA, EASY HOTEL 

E EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, JANE STELLE BECA SANTOS - OAB:23.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1098368 Nr: 9856-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP GÁS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GONÇALVES GOMES 

- OAB:266894-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1157489 Nr: 34871-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CHAPARRO, NILZALINA SILVA 

CHAPARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 855359 Nr: 57812-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA ASSUNÇÃO NUNES ALMEIDA, 

FRANCIS ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 15.103-A, EDUARDO PEDROSA MASSAD - OAB:184.071/SP, 

FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR - OAB:246.572/SP, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Processo n. 57812-40.2013.811.0041

Código n. 855359

Vistos.

Reitero a determinação de Suspenção da tramitação desta ação até o 

julgamento do recurso repetitivo nº 971.

“O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.614.721 - DF (2016/0187952-6), conjuntamente com o REsp nº 

1.631.485/DF, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda, como é a hipótese em discussão no 

caso em tela.”

 Posto que, tal fato tem por finalidade evitar o prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada.

Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente feito, até o 

julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), 

conjuntamente com o REsp nº 1.631.485/DF, lançando-se no sistema 

APOLO o respectivo código de suspensão, em razão do presente recurso 

repetitivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Outubro de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 906989 Nr: 34890-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIE HORIUCHI, DANIEL DOS ANJOS 

LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Vistos.

Reitero a determinação de Suspenção da tramitação desta ação até o 

julgamento do recurso repetitivo nº 971.

“O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.614.721 - DF (2016/0187952-6), conjuntamente com o REsp nº 

1.631.485/DF, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 
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sobre possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda, como é a hipótese em discussão no 

caso em tela.”

 Posto que, tal fato tem por finalidade evitar o prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada.

Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente feito, até o 

julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), 

conjuntamente com o REsp nº 1.631.485/DF, lançando-se no sistema 

APOLO o respectivo código de suspensão, em razão do presente recurso 

repetitivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Outubro de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 946852 Nr: 58493-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, PEDRO 

PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 784960 Nr: 38793-82.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, DANIELA SANCHES VICENTE RAMSAY GARCIA - 

OAB:6485/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024-A/MT, LUCA DA SILVA LUZARDO - OAB:19.031/MT, 

LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:OAB/MT 15012-A

 Vistos.

Reitero a determinação de Suspenção da tramitação desta ação até o 

julgamento do recurso repetitivo nº 971.

“O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.614.721 - DF (2016/0187952-6), conjuntamente com o REsp nº 

1.631.485/DF, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda, como é a hipótese em discussão no 

caso em tela.”

 Posto que, tal fato tem por finalidade evitar o prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada.

Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente feito, até o 

julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), 

conjuntamente com o REsp nº 1.631.485/DF, lançando-se no sistema 

APOLO o respectivo código de suspensão, em razão do presente recurso 

repetitivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Outubro de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 818907 Nr: 25196-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS TORRES BABY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 

LTDA, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GOLDFARB PDG 3 

INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR A. KARASIAKI - 

OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT

 Vistos.

Reitero a determinação de Suspenção da tramitação desta ação até o 

julgamento do recurso repetitivo nº 971.

“O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.614.721 - DF (2016/0187952-6), conjuntamente com o REsp nº 

1.631.485/DF, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda, como é a hipótese em discussão no 

caso em tela.”

 Posto que, tal fato tem por finalidade evitar o prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada.

Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente feito, até o 

julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), 

conjuntamente com o REsp nº 1.631.485/DF, lançando-se no sistema 

APOLO o respectivo código de suspensão, em razão do presente recurso 

repetitivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Outubro de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 359066 Nr: 29295-98.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCTSOFT INFORMÁTICA LTDA - ME, FÁBIO ALVES 

CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFRIGO COMERCIO E REPRESENTAÇOES 

DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA 

FREITAS - OAB:11671-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14.962, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21.417/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 398/400, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1097209 Nr: 9372-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLCHÕES PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTO DE LIMA E GATTI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 345296 Nr: 15342-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPRODEM - CENTRO PROCESSAMENTO DE 

DADOS EMPRESARIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO/MT - OAB:8ª DEFENS.

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 322465 Nr: 23871-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. MAIANTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Indefiro o requerimento de expedição de ofício desejado pela parte autora, 

ao passo que trata-se de processo com custas, de maneira que compete 

a parte exequente obter diretamente perante a junta comercial a certidão 

simplificada de inteiro teor da eventual empresa, cujo nome fantasia seja 

este indicado às fls. 101, pagando as devidas diligências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 766974 Nr: 19770-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO INACIO HELENE LESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUAR LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO 

E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CARAMORI VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, JOÃO HUMBERTO DE FARIAS 

MARTORELLI - OAB:241953/SP, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 820810 Nr: 27033-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 447073 Nr: 21182-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

MASTER JUNIOR BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para 

distribuir a Carta Precatória no sistema PJE, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1157194 Nr: 34763-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN CARLOS DE CAMPOS CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 34763-62.2016.811.0041

 Código 1157194

Vistos.

Ante o petitório à fl. 37, defiro o desentranhamento dos documentos que 

instruem à inicial, que deverão ser substituídos por cópias.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 24 de Agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1094160 Nr: 8010-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA RAMOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados à fl. 115. Com relação a expedição do alvará, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de Outubro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1094160 Nr: 8010-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSCDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Cuiabá/MT, 9 de agosto de 2017.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1082626 Nr: 2765-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANJELA DO CARMO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA, 

YVONE INEZ RICCI BOAVENTURA, WALTER TAPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 151. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

O requerimento do exequente deve atender o art. 524 do NCPC:

“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.”

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

218, § 3º), acostar aos autos planilha demonstrativa de atualização do seu 

crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1118224 Nr: 18000-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANJELA DO CARMO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA, 

YVONE INEZ RICCI BOAVENTURA, WALTER TAPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 183. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

O requerimento do exequente deve atender o art. 524 do NCPC:

“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.”

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

218, § 3º), acostar aos autos planilha demonstrativa de atualização do seu 

crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 299868 Nr: 13169-07.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA, YVONE 

INEZ RICCI BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 Vistos

Após a remessa dos autos à Contadoria, restou verificada o saldo no 

valor de R$1.133.575,44 (um milhão, cento e trinta e três mil e quinhentos e 

setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme às fls. 

579/580.

 Intimadas as partes para manifestarem, a parte autora concordou com o 

cálculo e requereu o cumprimento da obrigação, já a requerida deixou 

transcorrer o prazo para manifestação de acordo com a certidão de fl. 

583.

 Diante do exposto, homologo o cálculo elaborado pela contadoria (fl. 580), 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) 
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dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 760499 Nr: 12862-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO CASADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619/MT, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165/MT

 Vistos.

Verifico que às fls. 133/141, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

O exequente se manifestou às fls. 143/144 concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu com sua obrigação, juntando 

aos autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) (fl. 141 verso).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 144.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 921659 Nr: 44375-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI 

REGUELIN - OAB:OAB 57.752, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 Vistos.

Verifico que às fls. 230/232, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

O exequente se manifestou à fl. 233 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu com sua obrigação, juntando 

aos autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

34.542,23 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e 

três centavos) (fl. 231).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 233.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 377970 Nr: 14225-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FELIX DE ARAUJO, JANETE ALVES DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE AQUINO NEVES DA CRUZ, LUIZ 

MARCIO MODESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Jobin - 

OAB:6412, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 110. Sendo assim, determino a intimação do 

executado via edital na forma do art. 275, §2º NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 814548 Nr: 21009-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 

SOBREMESAS FAST FOOD LTDA, MT COMÉRCIO DE COUROS EIRELI, 

CUIABÁ COMÉRCIO DE COUROS EIRELI, AMÉRICA COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 143/144.

Desta feita, cumpra-se conforme requerido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 356454 Nr: 26843-18.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.G.G.O, WELLY KAROLINNE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON ALVES DE OLIVEIRA, INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA, LOURENÇO 

DOMINGOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887, JULIANA 

LEITE MELO - OAB:11.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JULIO CÉSAR RIBEIRO - OAB:5127/MT, MÁRCIA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 Vistos.

Proceda-se com a juntada do documento apresentado.

Homologo a desistência da testemunha da parte autora Elenir Maria das 

Neves.

Em consulta ao sistema apolo verifiquei que o requerido Joilson Alves de 

Oliveira, possui um executivo penal em trâmite pelo juízo da 2ª Vara 

Criminal da Capital sob o nº 27958-84.2014.811.002 – Código 390981, com 

sentença transitada em julgado em 17.02.2014 por infração ao art. 302 do 

CTB, tendo como vítima a pessoa de Rafael Gomes de Arruda, ou seja, 

relacionando-se aos fatos constantes da presente ação indenizatória.

Sendo assim proceda-se a juntada integral de fotocópia do feito executivo 

retromencionado e a seguir, dê-se vistas as partes para apresentação de 

memoriais, de forma sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, depois o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com 

fundamento no artigo 364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1085327 Nr: 3966-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE CARDOZO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais promovida por ATAIDE CARDOZO JUNIOR em face de OI 

S/A, onde houve pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora (fls. 43).

 Não houve formalização da citação, de modo que desnecessária a 

manifestação da parte ré quanto ao pleito de desistência.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC 

dispõe que:

“§ 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia 

ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão 

pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Ante todo o exposto, HOMOLOGO por sentença, a desistência da ação 

manifestada através de fl. 43, extinguindo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 90 do Código 

de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça 

gratuita, o pagamento ficará suspenso, de acordo com o artigo 98, § 3º, 

do Novo Código de Processo Civil.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se com as 

anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1057788 Nr: 49934-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE SOARES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais promovida por JAQUELINE SOARES CORDEIRO em face 

de OI S/A, onde houve pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora (fls. 47).

 Não houve formalização da citação, de modo que desnecessária a 

manifestação da parte ré quanto ao pleito de desistência.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC 

dispõe que:

“§ 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia 

ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão 

pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Ante todo o exposto, HOMOLOGO por sentença, a desistência da ação 

manifestada através de fl. 43, extinguindo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 90 do Código 

de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça 

gratuita, o pagamento ficará suspenso, de acordo com o artigo 98, § 3º, 

do Novo Código de Processo Civil.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se com as 

anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 871645 Nr: 10795-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVALDO NUNES DE ALMEIDA, JESSICA RAIGNIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, PDG 

REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLD YELLOW 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, Feliciana Mota dos Santos - 

OAB:17704, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT

 Processo n. 10795-71.2014.811.0041

Código n. 871645

Vistos.

O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.614.721 - DF (2016/0187952-6), conjuntamente com o REsp nº 

1.631.785/DF, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda, como é a hipótese em discussão no 

caso em tela.

Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente feito, até o 

julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), 

conjuntamente com o REsp nº 1.631.785/DF, lançando-se no sistema 

APOLO o respectivo código de suspensão, em razão do presente recurso 

repetitivo.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807691 Nr: 14145-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE XAVIER MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593/MT, HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:15.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEONORA MARIA BARROS 

GONÇALVES - OAB:12578, MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 301.700, Patricia Medeiros Arias - OAB:259.885OAB/SP

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta ação, 

extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do NCPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça, 

nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos com anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 715299 Nr: 9526-02.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE MARIA DA SILVA OLIVEIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANAÍRA LEMES ROSA, CIBELE REGINA 

SIQUEIRA LEMES, GIL LEMES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA MOLINA PARADA 

PEDROSA - OAB:12593/MT, Natasha de O. Mendes Coutinho - 

OAB:16.445, SILBENE MARIA OLIVEIRA E OLIVEIRA - OAB:10852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo n. 9526-02.2011.811.0041

Código 715299

Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 99, intime-se PESSOALMENTE a requerente, 

para em 05 (cinco) dias, dar regular andamento ao feito, postulando o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Descumprida a determinação, intimem-se os requeridos citados, na 

pessoa da Defensoria Pública, postulando o que entenderem de direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1123769 Nr: 20359-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE REIS TORREYRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - 

OAB:23.044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 (QUINZE) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 899922 Nr: 29775-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES, 

FRANCHESCA ANGELA BOGO AGUIRRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A

 Vistos.

Reitero a determinação de Suspenção da tramitação desta ação até o 

julgamento do recurso repetitivo nº 971.

“O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.614.721 - DF (2016/0187952-6), conjuntamente com o REsp nº 

1.631.485/DF, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda, como é a hipótese em discussão no 

caso em tela.”

 Posto que, tal fato tem por finalidade evitar o prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada.

Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente feito, até o 

julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), 

conjuntamente com o REsp nº 1.631.485/DF, lançando-se no sistema 

APOLO o respectivo código de suspensão, em razão do presente recurso 

repetitivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Outubro de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 859564 Nr: 1393-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO TAKESAWA JUNIOR, MONIKA LUIZA 

FERRAZ TAKESAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, PDG 

REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLD YELLOW 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A, AVANCE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, GAIA ARAÚJO DE SOUZA MENEZES - OAB:20237, 

GUSTAVO GONÇALVES GOMES - OAB:39.054-A/GO, HÉLIO 

NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT

 Processo n. 1393-63.2014.811.0041

Código n. 859564

Vistos.

O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.614.721 - DF (2016/0187952-6), conjuntamente com o REsp nº 

1.631.785/DF, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda, como é a hipótese em discussão no 

caso em tela.

Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente feito, até o 

julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), 

conjuntamente com o REsp nº 1.631.485/DF, lançando-se no sistema 

APOLO o respectivo código de suspensão, em razão do presente recurso 

repetitivo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de Outubro de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945151 Nr: 57453-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE 

CAMPOS, VIVIANE CRISTINA ANDRADE DE FRANÇA, PAULO EDUARDO 

PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS, HERLON DJALMA BARROS 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA, 
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PLAENGE RESIDENCIAL SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 11.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945151 Nr: 57453-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE 

CAMPOS, VIVIANE CRISTINA ANDRADE DE FRANÇA, PAULO EDUARDO 

PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS, HERLON DJALMA BARROS 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA, 

PLAENGE RESIDENCIAL SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 11.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 356454 Nr: 26843-18.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.G.G.O, WELLY KAROLINNE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON ALVES DE OLIVEIRA, INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA, LOURENÇO 

DOMINGOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887, JULIANA 

LEITE MELO - OAB:11.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JULIO CÉSAR RIBEIRO - OAB:5127/MT, MÁRCIA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 Na audiência admonitória de fls. 48/49 datada de 06/08/2015, oriunda do 

processo nº 27958-84.2014.811.0002, código 390981, em trâmite na 2ª 

Vara Criminal da Capital, o réu Joilson Alves de Oliveira se comprometeu a 

comparecer mensalmente em juízo para assinar termo de comparecimento 

e comprovar suas atividades lícitas.

 Ocorre que no supramencionado feito apenas visualizei 02 (duas) 

certidões do comparecimento, sendo uma datada de 05 de outubro de 

2015 e outra, pasme, datada de 20 de outubro de 2018 (fl. 58).

 Assim oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais solicitando 

informações (fl. 57) acerca do efetivo cumprimento de pena do réu, bem 

como acerca do endereço do mesmo.

 Cite-se o réu Joilson, via carta precatória no endereço constante na 

procuração de fls. 40 em anexo, qual seja Rua Principal, s/n, Vila Roda D’

água, Zona Rural, Nobres-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1014613 Nr: 29571-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS TEODORO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1058892 Nr: 50443-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ENESIO FRAZÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 929216 Nr: 48832-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 903286 Nr: 32311-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR TOLOMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 (QUINZE) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1128063 Nr: 22177-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 
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OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n. 22177-90.2016.811.0041

Código 1128063

Vistos.

Verifico que as fls. 108/111 a requerida colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fls. 113/114 concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 7.752,11 (sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e 

onze centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 114.

 Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1012131 Nr: 28450-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, SAMIR BENNET BUANAIN - 

OAB:13.373

 Intime-se a empresa Real Brasil Consultoria LTDA para se manifestar 

acerca da impugnação aos valores periciais de fls. 259/262, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 907780 Nr: 35425-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RALED ABDO AMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS 

SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 O perito atuarial apresentou sua proposta às fls. 321/322.

 Ao se manifestarem, a requerida concordou com a proposta, enquanto o 

autor requereu a intimação do perito para que ele apresente a quantidade 

de horas necessárias para a realização do trabalho.

Verifico que o referido dado encontra-se detalhado às fls. 321/322, mais 

especificamente em uma tabela à fl. 321, bastando o simples calculo 

aritmético para se chegar ao valor total de horas necessárias.

Assim, ante a ausência de impugnação, homologo a proposta pericial de 

fls. 321/322.

 Intimem-se a parte requerida para que providencie o depósito em Juízo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Feito isso, autorizo o levantamento de 50% do valor dos honorários, 

intimando-se o Sr. Perito a receber a respectiva quantia e a dar início à 

avaliação, independentemente de compromisso (CPC, art. 422), a qual 

deverá ser concluída no prazo de 10 (dez) dias.

Entregue o laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos outros 50% 

do valor dos honorários.

 Sobre a avaliação digam as partes, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 896227 Nr: 27168-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO CATARINO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIAS DE MOURA, FRANCISCO 

CHENGUI BERNARDES, VALTER ORLANDO FORNAGIERI, MANOEL DIAS 

DE MOURA, LUZIA DIAS DE MOURA, ANDRONINA FRANCISCA DA CRUZ 

ARAÚJO, LEONIDAS LOPES SOUZA, RUBIA MARA FORNAGIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMARA THALIÉRY DOS 

SANTOS - OAB:18.360/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES FREITAS - 

OAB:, ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na 

presente ação, para declarar a aquisição originária, pela usucapião, do 

imóvel objeto da matrícula n. 20.943, livro n. 2-BY, folha 058, do 2º Serviço 

Notarial e Registral da Capital, extinguindo o feito com resolução mérito, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do novo Código de Processo 

Civil.Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais 

e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos dos artigos 82, § 2º, e 

85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.Preclusa a via recursal, intimem-se as 

partes para requerer o que de direito, não se manifestando, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.Emerson Luis Pereira 

CajangoJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 851493 Nr: 54440-83.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIONEI DA SILVA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

KAMILA RODRIGUES BRAGA - OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Sustenta a ré que o Autor mantinha um Plano de Saúde vinculado à 

empresa SUPERMERCADOS MODELO LTDA, mas que este foi excluído em 

01/12/2013.

A respeito da manutenção do plano de saúde, o art. 30, §1º, da Lei 

9.656/98, estabelece:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso 

I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no 

caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, 

é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas 

mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da 

vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento 

integral.

 § 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se 

refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo 

assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

No mesmo sentido, a Cláusula VI, denominada “Condições Especiais de 

Permanência no Plano” (fls. 178/179), reproduz a legislação e estipula que 

em casos de demissão o exonerado ou demitido poderá permanecer no 
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plano pelo período de seis meses a 24 (vinte e quatro) meses.

Desta feita, tendo em vista que a documentação contida nos autos é 

insuficiente para comprovar os fatos, converto o feito em diligências, para 

que as partes tragam documentos que esclareçam tal situação.

Portanto, intime-se a parte autora para que comprove os vínculos de 

trabalho relacionados ao Plano, a fim de comprovar as datas de início e fim 

da responsabilidade, bem como o pagamento das mensalidades.

 Intime-se também a parte ré para que apresente o histórico dos planos em 

que o autor figura como beneficiário, detalhando especificamente as datas 

de início e fim do mesmo, os demonstrativos de pagamento, e, se for o 

caso, a prova de aviso de constituição em mora do autor.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 356454 Nr: 26843-18.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.G.G.O, WELLY KAROLINNE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON ALVES DE OLIVEIRA, INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA, LOURENÇO 

DOMINGOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887, JULIANA 

LEITE MELO - OAB:11.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JULIO CÉSAR RIBEIRO - OAB:5127/MT, MÁRCIA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 Processo n. 26843-18.2008.811.00041

Código 356454

Vistos.

Apense-se ao feito número 3391-42.2009.811.0041 – código 365324.

 Cumpra-se com URGÊNCIA, processo com prioridade de tramitação por 

estar inserido na Meta 2/2018 do CNJ.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1035640 Nr: 39406-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5739/O

 Processo nº 39406-97.2015.811.0041

Código 1035640

Vistos.

Cumpra-se de forma integral a decisão de fls. 139, no que tange a 

expedição de alvará em favor do exequente para levantamento do valor 

incontroverso nos autos.

 Sem prejuízo, intime-se a executada para efetuar o pagamento do saldo 

remanescente, conforme atualização de fls. 140/142, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 357651 Nr: 28001-11.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO TEIXEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT

 Processo nº 28001-11.2008.811.0041

Código 357651

Vistos.

Determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para que o órgão prevento analise os petitórios de fls. 

332/335 em razão do conteúdo estar relacionado as razões do Recurso 

de Apelação interposto pela requerida (fls. 154/171).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131346 Nr: 23553-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DA ROCHA 

GARRUCHO GOMES - OAB:10388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Processo n° 23553-14.2016.811.0041

Código 1131346

Vistos.

Ab initio, expeça-se alvará em favor da exequente para levantamento do 

valor incontroverso nos autos.

Empós, intime-se a requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no percentual de 50%, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3°, 

NCPC), sob pena de PENHORA.

 Ressalvo que caso a executada não cumpra ao determinado no prazo 

legal, ser-lhe-á aplicada multa por litigância de má-fé.

Após, retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754679 Nr: 6670-31.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERSÁTIL SOLUÇÃO EMPRESARIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

NCPC.Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa condenação, nos termos 

dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com anotações e baixas de estilo, caso nada seja 

requerido no prazo subsequente de 15 (quinze) dias.Às providências. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083068 Nr: 2995-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINA CLÁUDIA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPLAC MATO GROSSO LTDA EPP, CARLOS 

EDUARDO PERES, KATHIUSCIA TAIS FOLLE PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PAIM TRINDADE - 

OAB:26.424/BA, GINA CLÁUDIA AGUIAR - OAB:3.078, POLLIANA DE 

OLIVEIRA FELIX SANTANA - OAB:11.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias RETIRAR O EDITAL EXPEDIDO, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 833470 Nr: 38903-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU FANAIA CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGITAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL PAES DE ALMEIDA 

HADDAD - OAB:306.791/SP

 Autos nº 38903-47.2013.811.0041Cód. 833470Sentença. Tadeu Fanaia 

Castrillon promove em face de Digital Aparelhos Auditivos LTDA a 

presente Ação de indenização por danos morais e materiais, arguindo em 

síntese que em 27.10.2011 efetuou a compra de um “aparelho auditivo” 

com a requerida no valor de R$ 14.272,70. Aduz que é necessário a 

utilização do aparelho para desenvolver suas atividades habituais e 

laborais por ser portador de deficiência auditiva (CID H90.5).Pretende, 

assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização no 

patamar de R$ 19.536,27 a título de danos materiais e R$ 30.000,00 a título 

de danos morais em razão dos transtornos sofridos. Com a inicial vieram 

os documentos de fls. 14/49.É o necessário relato. Fundamento e 

Decido.O feito necessita ser julgado nessa oportunidade na medida em 

que se encontra inserido na Meta 2/CNJ-2018, sendo certa que tal 

hipótese dá ensejo a inobservância da ordem cronológica, na estia do que 

preconiza o art. 12, § 2º, VII do CPC. .Ante todo o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito 

da causa, JULGANDO IMPROCEDENTE a pretensão constante da 

inicial.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, e ao 

pagamento de honorários da parte adversa, ao que fixo estes 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 

2º e 85, § 2º todos do CPC, ressalvando a condição de suspensão da 

exigibilidade dos aludidos valores, face ao que dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da 

CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.P.R.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 26 de Outubro de 2018.Emerson Luis Pereira 

CajangoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873167 Nr: 11948-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MARIA M. ALMEIDA SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A

 Diante do exposto, confirmo a tutela antecipada concedida nos autos, e 

por tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial para:a) condenar a requerida ao pagamento de 

danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao que tal 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação; b) Em relação ao valor das taxas 

condominiais pagas antes da entrega das chaves, Remeto À Liquidação 

De Sentença. Considerando que a autora decaiu da parte mínima, condeno 

a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, em favor da parte autora, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo. P.R.I. Cumpra-seCuiabá, 26 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira CajangoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 827925 Nr: 33784-08.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALTER RIBEIRO, MARIA ISABEL MARCONI 

ZAGO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT

 Vistos.

Reitero a determinação de Suspenção da tramitação desta ação até o 

julgamento do recurso repetitivo nº 971.

“O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.614.721 - DF (2016/0187952-6), conjuntamente com o REsp nº 

1.631.485/DF, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda, como é a hipótese em discussão no 

caso em tela.”

 Posto que, tal fato tem por finalidade evitar o prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada.

Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente feito, até o 

julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), 

conjuntamente com o REsp nº 1.631.485/DF, lançando-se no sistema 

APOLO o respectivo código de suspensão, em razão do presente recurso 

repetitivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Outubro de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 838218 Nr: 42927-21.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:9700-E/MT, NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - 

OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:15.012-A/MT, 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT

 Vistos.

Reitero a determinação de Suspenção da tramitação desta ação até o 

julgamento do recurso repetitivo nº 971.

“O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.614.721 - DF (2016/0187952-6), conjuntamente com o REsp nº 

1.631.485/DF, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda, como é a hipótese em discussão no 

caso em tela.”
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 Posto que, tal fato tem por finalidade evitar o prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada.

Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente feito, até o 

julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), 

conjuntamente com o REsp nº 1.631.485/DF, lançando-se no sistema 

APOLO o respectivo código de suspensão, em razão do presente recurso 

repetitivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Outubro de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 818656 Nr: 24984-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBIA SANTANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RICARDO PEREIRA 

CAJANGO - OAB:12898/MT

 Código 818656

Vistos.

Este magistrado é irmão do causídico da parte requerida, Drº Anderson 

Ricardo Pereira Cajango.

Nesse sentido, em função do disposto no art. 144, VIII (irmão) dou-me por 

impedido para atuar no presente feito, ao que determino a remessa dos 

autos ao meu substituto legal.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037249-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERTON BARBOSA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY VULCZAK (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037249-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERTON BARBOSA DE ALENCAR RÉU: WANDERLEY VULCZAK Vistos. 

HERTON BARBOSA DE ALENCAR ajuizou a presente “AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE” em face de WANDERLEY VULCZAK, 

pretendendo, tutela provisória de evidência consubstanciada na resolução 

do contrato e consequente reintegração na sua posse. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Com relação ao pedido de concessão 

liminar de tutela provisória de evidência, o artigo 311 do NCPC dispõe que: 

“A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: (...); IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. 

Ressalte-se que na tutela provisória de evidência o pressuposto da 

probabilidade do direito não precisa estar cumulado com o do perigo de 

dano ou o do risco ao resultado útil do processo, os quais são 

dispensados, sendo que a sua ausência não inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A probabilidade do direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] No caso dos autos, 

tem-se que, ajuizada a ação; indeferida a tutela provisória de urgência, em 

razão da necessidade de aferição do alegado inadimplemento; citada a 

parte ré; apresentadas contestação e impugnação e especificadas pelas 

partes as provas que pretendem produzir; foi possível constatar a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte ré não opôs prova capaz de 

gerar dúvida razoável acerca do seu alegado inadimplemento. Diz-se isso, 

porquanto a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede de cognição 

sumária a celebração do negócio de compra e venda, cujo preço teria 

parte substancial paga mediante a obtenção de financiamento junto a 

instituição financeira, relativamente ao qual pela parte ré não demonstrou 

ter adotado qualquer providência efetiva ou o enfrentamento de óbice 

concreto por culpa da parte autora. Dessa maneira, não afigura-se justo 

admitir, diante do inadimplemento do preço pela parte ré, reconhecido aqui 

em sede de cognição sumária, que a parte autora continue a sofrer 

perdas e danos decorrentes da restrição ao exercício da posse de bem 

de sua propriedade. Assim, diante da constatação do inadimplemento do 

preço do bem imóvel mediante Juízo de probabilidade, que tem o condão 

de ensejar a resolução do respectivo contrato de compra e venda, bem 

como da existência de cláusula resolutiva expressa, o deferimento da 

tutela provisória de evidência é medida que se impõe. Diante do exposto, 

DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA requestada pela autora 

para determinar a sua REINTEGRAÇÃO DE POSSE sobre o imóvel 

localizado à RUA ALESSANDRIA, QUADRA D-02, LOTE 23, JARDIM 

ITÁLIA, NESTA CAPITAL, concedendo à parte ré o prazo de 10 (dez) dias 

corridos para desocupação voluntária, sob pena da sua realização 

coercitiva. Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Após, certifique-se e 

conclusos para saneamento e organização do processo. Cuiabá, 25 de 

outubro de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em 

substituição [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037020-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037020-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: LEONARDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por 

instituição financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969, que trata da 

alienação fiduciária, distribuída para esta Terceira Vara Cível. Não 

obstante, com a edição do Provimento n. 4/2008-CM, foram criadas Varas 

Especializadas de Direito Bancário, cuja competência restou estabelecida 

nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu artigo 1º que dispõem: Art. 1º. 

Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 

(COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da 

Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes 

varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também 

visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 
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essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se absolutamente incompetente para o processamento e 

julgamento de ação de busca e apreensão, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969. Desta feita, DECLINO, 

de ofício, o processamento e julgamento da presente ação a uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do 

Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste Estado e 

dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 

2015. Às providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035214-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA (REQUERENTE)

JULIO DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035214-36.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA, JULIO DE 

SOUZA BARBOSA REQUERIDO: WSM - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - EPP Intime-se a parte ré para manifestação 

acerca do descumprimento de liminar informado no ID n. 16070986, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 25 de outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036317-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036317-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARLY PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENGEGLOBAL 

CONSTRUCOES LTDA Cumpra-se com conforme deprecado, servindo a 

cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036439-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL BERNARDO PANIAGUA ELJACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIA JUSTINA ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1036439-57.2018.8.11.0041 

Requerente: RAUL BERNARDO PANIAGUA ELJACH Requerido: AURELIA 

JUSTINA ESPIRITO SANTO Cite-se a parte executada para pagar a dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando 

do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 

1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). 

Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036591-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANDERSON LUIS CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIOTEC BIOTECNOLOGIA, PESQUISA, POS GRADUACAO E EDUCACAO 

INTEGRADA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036591-08.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HANDERSON LUIS CORREIA REQUERIDO: BIOTEC 

BIOTECNOLOGIA, PESQUISA, POS GRADUACAO E EDUCACAO 

INTEGRADA LTDA - ME Verifico que esta ausência o despacho que 

determina a expedição da presente missiva, dessa forma, expeça-se 

oficio ao juízo deprecante com o fim de que seja complementado o 

conteúdo da carta precatória. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036535-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BONVICINIO DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036535-72.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALTER BONVICINIO DE CASTRO REQUERIDO: INSS 

Verifico que esta ausência o despacho que determina a expedição da 

presente missiva, dessa forma, expeça-se oficio ao juízo deprecante com 

o fim de que seja complementado o conteúdo da carta precatória. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017671-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036439-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL BERNARDO PANIAGUA ELJACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIA JUSTINA ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034742-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028377-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CAETANO DE SANT ANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA OAB - RO1246 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 16140794,16140795,16140796 , no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022911-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE AUXILIADORA DE JESUS ALMEIDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011545-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009253-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016748-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE BORGES DOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAURENTINO MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016748-57.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DENIZE BORGES DOCK REQUERIDO: JOSE LAURENTINO 

MOREIRA DENIZE BORGES DOCK, ajuizou a presente AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

em desfavor de JOSE LAURENTINO MOREIRA, todos devidamente 

qualificados. Aduz a requerente, em síntese, que adquiriu da requerida o 

imóvel descrito e caracterizado na Matrícula nº. 12094, do 7º Ofício da 

Comarca de Cuiabá/MT. Para tanto, alega que em 1992 entabulou contrato 

de compra e venda com a requerida, tendo pago a totalidade do preço do 

imóvel, conforme avençado contratualmente. Conta ainda que tomou 

posse do bem, contudo o imóvel ainda se encontra em nome do requerido, 

que se recusa a outorgar a escritura definitiva. Para tanto requer que em 

sede de Tutela de Urgência seja garantido ao REQUERENTE o direito à 

imediata lavratura da escritura publica de propriedade do imóvel, 

expedindo-se a competente carta de adjudicação ao referido registro de 

imóveis, para que promova a transcrição do bem para o nome do 

REQUERENTE, com a baixa do gravame que onera o bem É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. Com efeito, a parte autora 
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apresentou os documentos aptos a serem considerados como meio de 

provas, tais quais, Contrato Particular de Compra e Venda e quitação (Id. 

13685356) e a matrícula do imóvel em nome da primeira requerida (Id. 

13685490). Ademais, no caso, a hipoteca presente na matrícula do imóvel 

entre a Construtora e o Banco financiador não é óbice a transferência da 

propriedade, consoante Súmula 308, do STJ: A hipoteca firmada entre a 

construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da 

promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do 

imóvel. Sobre o perigo de dano, entendo que encontra-se presente, uma 

vez que o autor trabalha com a compra e venda de imóveis e mesmo após 

ter efetuado o pagamento do imóvel, está impossibilitado de usufruir do 

mesmo. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando que o requerido proceda à lavratura da escritura pública do 

imóvel de Matrícula nº. 12094, do 7º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, em 

nome de JOSE LAURENTINO MOREIRA, ao requerente DENIZE BORGES 

DOCK, no prazo de 05 (cinco) dias. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 11h30 – Conciliação 07, 

com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008851-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY INACIO COELHO SELVATICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA TAYSE KUHNEN SULAS OAB - MT0008658A (ADVOGADO(A))

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033779-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYS CAMPOS DIAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035360-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETH FRAZAO ARANHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037351-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DOS REIS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006045-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN KAROLYNE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011673-37.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.C PERES - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

MARCELA CARDOSO PERES (REPRESENTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

15729819, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036735-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILANE MARIS PADILHA BAGORDACHE (EXECUTADO)

L H RESTAURANTE LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

15969061, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001218-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DE FATIMA DA SILVA BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004274-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009156-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PERES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036510-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAN LEOCADIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES BORGES OAB - MT20940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036510-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LORRAN LEOCADIO SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABA 

S.A A Constituição da República assegura, dentre os Direitos e Garantias 

Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” O Código de 

Processo Civil, que estabelece normas para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados no art. 98, consigna: Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso dos autos, 

elementos objetivos apresentados pela parte autora não permitem 

identificar uma situação de pobreza, que autorize reconhecer, de plano, 

uma situação econômica familiar que impossibilite o recolhimento do parco 

valor das custas. Em consulta ao portal transparência do estado de mato 

grosso, verifico que o requerente é servidor efetivo, e nos seus três 

últimos holerites (julho/agosto/setembro de 2018) é possível aferir que o 

mesmo tem por subsídio mensal o valor aproximado de R$ 14.980,36 

(quatorze mil novecentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), 

presumindo-se que possui condições em pagar as custas processuais. 

Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do benefício. A 

propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - Alegação de 

hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não iure et de iure. - 

Magistrado que tem a faculdade de exigir da requerente a comprovação 

da hipossuficiência por este alegada. - Aplicação, ao caso, do verbete nº. 

39, da súmula desta corte estadual. - Verifica-se in casu que a recorrente 

não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais, sem 

prejuízo de seu sustento e de sua família. - De toda sorte, nada impede a 

reapreciação do pedido pelo magistrado desde que venham aos autos 

informações suficientes capazes de fazer prova da miserabilidade 

alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, 

COM FULCRO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJRJ - VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: TEREZA CRISTINA 

SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 19/12/2013). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei Federal n° 1.060/50 

goza tão somente de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser 

afastada por ausência de demonstrativos que a sustente, quando 

eventualmente exigidos, ou pela própria existência de elementos que 

afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o desatendimento do 

comando judicial de demonstração da renda faz cair por terra a presunção 

de veracidade da declaração prestada, inclusive por ofensa ao dever de 

lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país democrático 

contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos cidadãos 

aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é custeada, em 

praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal em 

seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 
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dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. Ademais, intime-se a parte autora para querendo, no 

prazo de quinze (15) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC/15. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020295-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTI - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE SANTI FILHO OAB - MS2566 (ADVOGADO(A))

GLAUCIENE SANTI OAB - MS8461 (ADVOGADO(A))

JEAN CLEITON SANTI OAB - MS14212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

15930444, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021265-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MALHEIROS DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

15310101, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037429-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DOUGLAS AUGUSTO SARTORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028544-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VERSALHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACILEI GONCALINA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

15699419, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031757-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DOS SANTOS INÁCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

ROSIANA DA COSTA PAIM OAB - MT0018172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORETTO & MORETTO JUNIOR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

15810288, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014518-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PARENTE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014518-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SELMA PARENTE AGUIAR RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Em atenção ao que dispõem os arts. 9º 

e 10 do CPC, que vedam o ambush decision (decisão por 

emboscada/surpresa), intime-se a parte ré para se manifestar, no prazo 

de 2 (dois) dias, tendo em vista a urgência que o caso requer, 

especificamente sobre os termos da petição de ID 16097100. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

26 de outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 452750 Nr: 24796-03.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUREA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, LEONARDO SÜLZER PARADA - OAB:OAB/MT 

11.846/B, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP, MARCELO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:OAB/SP 138.688

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 425439 Nr: 8847-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA VIANA, GERANTINA 

MARGARIDA COSTA E SILVA, MARIO LUIS DA COSTA E SILVA, MARTA 

REGINA DA COSTA E SILVA, MARCOS TADEU DA COSTA E SILVA, 

MARCIO CRUZ DA COSTA E SILVA, GLODINER JOSUE FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, MARIZE 

TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B, RENATO BENVINDO 

FRATA - OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls.279/317, no prazo de 15 

(quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822205 Nr: 28384-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM COMERCIO VAREGISTA DE COLCHOES 

LTDA, MÁRCIO ROSA LACERDA, LENIL GOMES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1041338 Nr: 42208-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMS CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO JESUS SILVA FALCÃO, 

FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT, GUSTAVO CANTARELLI - OAB:11964, NAMIR LUIZ 

BRENNER - OAB:11326/MT

 Vistos

Segue o resultado da pesquisa de endereço da testemunha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1080599 Nr: 1815-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDCR, TATIANE CRISTINA SABINO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JK EMBALAGENS LTDA, HDI SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ F. NASCIMENTO 

MARTINS - OAB:20.080-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815915 Nr: 22364-06.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, DAVID 

CELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER KLERISSON ROZÃO - 

OAB:14.571-MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Condeno a 

autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com 

fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Por sua vez, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTES os pedidos 

formulados em reconvenção, e condeno a parte reconvinda a pagar o 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, e correção monetária pelo índice INPC, ambos desde 

25/03/2013 (data para a qual o cheque foi pré-datado). Condeno a autora 

ao pagamento das custas e honorários de advogado, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento 

no art. 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811511 Nr: 17999-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:6762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER KLERISSON ROZÃO - 

OAB:14.571-MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Considerando 

que a sentença está fundada em elementos que não existiam quando da 

concessão da medida liminar, deve preponderar o critério exauriente da 

sentença, razão pela qual determino a expedição de oficio ao cartório para 

que realize o protesto novamente.Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas.Publique-seIntime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 805639 Nr: 12106-34.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMD EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNH LATIN AMÉRICA LTDA, COTRIL 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA GOMES TOLEDO - 

OAB:OAB/GO 31.385, DANIEL VILAS BOAS - OAB:74368, MARCELO 

MUCCI LOUREIRO DE MELLO - OAB:144.880/SP, RODRIGO FERREIRA 

MAIA - OAB:26.193 OAB/GO

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento da 

quantia de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais), a título de 

lucros cessantes, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês e correção monetários pelo índice INPC, ambos a partir do efetivo 
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prejuízo, que no caso deve ser considerada a data posterior ao prazo de 

30 (trinta) dias para o conserto do maquinário, qual seja, 12/02/2013.Em 

sede de juízo de retratação mantenho a decisão de fl. 292/293, objeto do 

agravo retido de fls. 295/301.Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com 

fulcro no art. 86 do CPC.Quanto aos honorários advocatícios fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários 

respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC). Transitada em julgado a 

sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 738083 Nr: 34622-19.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.R. COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - ME, 

RUBENS MAURO DE SOUZA JÚNIOR, GILSON PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO ajuizada 

por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA, 

em desfavor de RR COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME, RUBENS MAURO 

DE SOUZA JÚNIOR EE GILSON PAES DA SILVA.

No caso, vislumbro que a parte autora manifestou-se às fls. 165/166 

pugnando ela desistência e extinção do feito.

Assim, ante o pagamento voluntário do débito e o pedido de desistência 

formulado pela autora, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 

485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais remanescentes.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1166847 Nr: 38749-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO WILSON LACAVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936459 Nr: 52807-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISETE DE SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LIMA, ADRIANA 

APARECIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Maria Aparecida Lima 

e Adriana Aparecida de Lima, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712443 Nr: 5430-41.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA, C. L. X, THAIZ 

HELENA LEÃO CARRANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, 

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, ROZENO B. SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368/MT, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, JANAÍNA GOMES DA SILVA - OAB:OAB/MT 

10.384-B, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, NORMA SUELI 

DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem acerca do 

esclarecimento do perito de fls. 1179/1184, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 248097 Nr: 15636-90.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA DE RAÇÕES E 

SUPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA QUIMICA PORANGABA S/A, 

AVELINO SANSEVERO AMARAL, ROSÂNGELA APARECIDA DE MOURA 

ABREU AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES - 

OAB:141.161, LÍLIAN ELIAS MARTINS DE SOUZA - OAB:124.500/SP, 

VIRGILIO MARTINS DE SOUZA FILHO - OAB:140025

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca da 

impugnação de fls. 260/267, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 756319 Nr: 8407-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO MORAIS FILHO - 

OAB:13.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 244/245, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 435312 Nr: 14160-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTON MARCOS GRANZOTTO, JULIANO 

GRANZOTTO, IZOLDE NEUZA GRANZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, 

RENATA GREICE ARRUDA DE MIRANDA GRANZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORINDO PILHALARME - 

OAB:3645-A/MT, Rafael Leonardo Jordão Pilhalarme - OAB:12330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLADSTON ALMEIDA 

CABRAL - OAB:159.229/RJ

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o comprovante 

de resgate do alvará as fls. 354, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886540 Nr: 20931-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALIA NOGUEIRA COSTA, MILTON GONÇALVES 

BARBOSA, MARIA DO SOCORRO BARBOSA, ANA EDEWIRGES CASTRO 

NUNES DE SIQUEIRA, SEBASTIANA FLORES, JAIR NUNES DE SIQUEIRA, 

ARÃO MOREIRA DE CASTRO, EMILIA MENA DE CASTRO, IVONE LIMA DE 

FIGUEIREDO, JUSSAMIRA IARA DA SILVA BULHÕES, PAULINA SILVA 

COELHO, REGINALDO DE PAULA CORREA, ROSANGELA PINHEIRO 

ARRUDA CORRÊA, LOURIVAL GONÇALVES DE MELO, ARLLIANY 

CHAVES MENDONÇA, JOÃO BERTOLINO, AGACIS TADEU LEQUE DA 

SILVA, LUCIDIA FRANCISCA DE ARRUDA SILVA, MIRIAN PIZOTO DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, FEDERAL DE 

SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, SUL AMÉRICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S.A, 

ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ - 

OAB:11.660, RICARDO PAPALEO BERWANGER - OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101 

OAB/RJ, JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, MARIA 

EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intime-se o perito para manifestar acerca das impugnações aos 

honorários periciais apresentadas pelas rés às fls. 2.281/2.303, 

2.306/2.328 e fls. 2.486/2.488, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1117115 Nr: 17527-97.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1153969 Nr: 33501-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO PAES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GIMENEZ DA SILVA, PAULO 

EDUARDO PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526, ADEMAR ALVES VILARINDO - OAB:OAB/MT 17.526

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

138, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137486 Nr: 26354-97.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO HENRIQUE DA SILVA, WALLISON VENANCIO 

DA SILVA, THIAGO LACERDA DA COSTA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SD/PMMT OLEGÁRIO - OAB:, 

SD/PMMT WALLACY - OAB:, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - 

OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18.017/A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

110, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1015172 Nr: 29764-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, 

BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, VALDEMAR BERNARDO JORGE - OAB:25688

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR e REQUERIDO, na pessoa de 

seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO DO DENUNCIADO e documentos apresentada pela 

denunciada a lide, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1086860 Nr: 4657-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, SAMIR BANNETT BUAINAIN - 

OAB:13.373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

124/126, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1110425 Nr: 14836-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LIRAN PEREIRA DA SILVA, BSB 

LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, ORBIT TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:21410/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELIO GARCIA DE 

OLIVEIRA - OAB:23788, THIAGO JANUARIO DE ANDRADE - OAB:21800

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1160050 Nr: 35964-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALEBE NASCIMENTO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 11585 Nr: 10869-53.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELCO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPA COM. CONST. OBRAS E INC. PAV LTDA, 

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA MACEDO, JANETE JOAQUIM ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, GISELE RAQUEL ZULLI - OAB:10397/MT, 

Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1123277 Nr: 20158-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1063779 Nr: 52655-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. B. COMÉRCIO DE COMUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11.972/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1038468 Nr: 40817-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS CORP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - 

OAB:14028/MT, LUIZ FLÁVIO BLANCO ARAÚJO - OAB:257932-SP, 

ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Nacarato Bettini - 

OAB:314.162, RENE GUILHERME KOERNER NETO - OAB:187.158

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

179, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173481 Nr: 41501-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ CRISTIANO FARIAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 181/184, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712708 Nr: 7258-72.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELI MARIA RONDON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ, 

DULCYARA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - 

OAB:6.347 - MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 705/714, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 854529 Nr: 57086-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGIO MITCHAEL COSTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA URBANA, AURORA 
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CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 914118 Nr: 39582-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA-ME, 

MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7725/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

para condenar a parte requerida ao pagamento dos danos morais, fixados 

em R$5.000,00 (cinco mil reais) para a autora Fátima Belmiro Rocha de 

Oliveira e R$10.000,00 (dez mil reais) para Fátima Belmiro Rocha de 

Oliveira – ME, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do evento danoso em 06/06/2014 (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ).Considerando a sucumbência mínima da autora, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em 

j u l g a d o  e  n a d a  s e n d o  r e q u e r i d o , 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1043414 Nr: 43217-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH REGINA PACOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PACOLA, ESPÓLIO DE 

LINDALVA DAS GRAÇAS MONTEIRO PACOLLA, GUILHERME PACOLA 

NETO, MARIA LAISE PACOLA, AGDA CRISTIANE PACOLA, LUCIANO 

MONTEIRO REIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:OAB/SP 187.479, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, Jorge Andre Ritzmann de Oliveira - OAB:11985, 

PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.564, RENATA FERRARI BORGES LEAL 

- OAB:15628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT, MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS - 

OAB:14560/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acercados dos 

embargos de declaração com efeitos infringentes, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1012623 Nr: 28629-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY JOSE SALES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA JACOBINA DA CRUZ LONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO MORAIS FILHO - 

OAB:13.885/MT, MANOEL CASADO JUNIOR - OAB:16.631/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 989948 Nr: 18485-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EANMDS, ELLEN NUNES MURTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ROSA - 

OAB:OAB/MT 5.494 .

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 895595 Nr: 26806-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC ACABAMENTOS E REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:32.698/PR, 

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:202.030, JOSÉ 

EDUARDO FIGUEIREDO - OAB:13196, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - 

OAB:45.335/PR, ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - OAB:49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN 

AUZANI - OAB:6624/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos para determinar o 

prosseguimento da execução.Condeno ainda a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Traslade-se cópia da presente 

sentença para o feito executivo.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1066696 Nr: 54003-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA ESTACIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO VIAGENS E TURISMO - 

THISSALEIA TUR LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, MARLI 

CARDOSO DE OLIVEIRA, MEIRA TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

146, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 926610 Nr: 47447-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROVIDÊNCIA AZUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE MATOS GONZAGA, ELAINE 

LOPES DA SILVA MATOS GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade e documentos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944100 Nr: 56943-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA MATA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI/CUIABÁ - SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT, 

MIRELLE ALVES GONÇALVES - OAB:11.000/MS, PABLO JOSÉ 

MELATTI - OAB:OAB/MT 11.096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE 

MORAES - OAB:10.416/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Senai/cuiaba – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1118380 Nr: 18063-11.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER MIRANDA DE AMORIM, DEIVID SILVA 

LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 81202 Nr: 6892-87.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DE LARA SORIANO ESPÓSITO, 

MARIO PINHEIRO ESPOSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTIS MATOS - OAB:4982 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA BORGES 

MONTEIRO BRITTA - OAB:4261, PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 A parte exequente se manifestou às fls. 577/579, alegando que o 

executado descumpriu o acordo homologado, sob o fundamento que o 

veículo entregue não estava em bom estado de conservação e que, 

inclusive, teve a vistoria reprovada pelo DETRAN. Pugnou pelo 

prosseguimento da execução.

 Intimada a se manifestar, a parte executada discordou dos pedidos ( fl. 

591).

 Vieram os autos conclusos.

 DECIDO.

 Cinge-se a controvérsia quanto ao suposto descumprimento de acordo. 

Sem maiores delongas, tenho que o pedido do exequente não comporta 

guarida.

O acordo devidamente assinado pelas partes e homologado pelo juízo ( 

fls. 563/566) constou no item II os seguintes termos:

 (...)Entregará de forma imediata um veículo de Marca Honda LXS FLEX, 

ano 2008, Modelo 2008, chassi NÚMERO 93HFA65408Z243405, Placa NJF 

1459, Renavam: 981.848.117, que entrará no valor de R$15.000,00 

(quinze mil reais) no estado de conservação em que se encontra.

Logo, extrai-se de forma clara do teor do acordo que o veículo, objeto da 

avença, seria entregue no estado que se encontrava no momento da 

realização do pacto. Em outras palavras, o autor, de livre e espontânea 

vontade, aceitou o veículo da forma como se encontrava, 

independentemente de estar ou não em bom estado de conservação.

 Não há no acordo a obrigação do automóvel estar apto a vistoria ou 

qualquer medida semelhante. A única obrigação pactuada quanto ao 

veículo é a liberação do ônus que lhe recaia, o que não é objeto de 

irresignação.

 Ora, se o autor assinou o ajuste aceitando o veículo como se encontrava, 

presume-se que o avaliou e teve em contato com o mesmo.

 É consabido que todos os sujeitos processuais, devem estar pautados na 

boa-fé (good faith), em seu viés, portanto, objetivo. Este princípio, deve 

nortear toda a atuação dos sujeitos processuais, trazendo deveres 

inerentes, como por exemplo a vedação ao comportamento contraditório.

Portanto, ausentes provas do descumprimento do acordo, INDEFIRO o 

pedido de prosseguimento da execução e DETERMINO o arquivamento 

definitivo dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 830265 Nr: 35979-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA. - TARCOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar a respectiva 

averbação no ofício imobiliário, nos termos do art. 844, do Código de 

Processo Civil, bem como a intimação do EXECUTADO, apresentando 

endereço e meios necessários, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011861-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LEINAT DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

VANDERSON LEINAT DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011861-30.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANA LEINAT DE OLIVEIRA, VANDERSON LEINAT DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA 

Cuida-se de cumprimento de sentença referentes aos autos de 

conhecimento nº. 142-13.2009.811.0032 – Cód. 22909, que tramitou na 

Comarca de Rosário Oeste – MT. No ID n. 13041081 a exequente pediu a 

alteração do polo passivo, substituindo a empresa REICAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE CALCÁRIO pela empresa CALCARIO MORRO GRANDE 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, alegando ter ocorrido uma confusão. Junto 

ao ID n. 14903664 foi recebida a inicial sem ter sido feita a alteração do 

polo passivo, bem como foi solicitado os autos principais à Comarca de 

Rosário Oeste – MT. No ID n. 15820437 foi informado pela parte exequente 

que transcorreu o prazo sem a executada realizar o pagamento, 

requestando pela penhora eletrônica de bens. Por este juízo foi 

determinado o bloqueio nas contas bancárias da executada, resultando na 

restrição no valor de R$ 297.654.73 (duzentos e noventa e sete mil e 

seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), 

consoante extrato em anexo. A seu turno a executada apresentou 

impugnação à penhora no ID n. 16132061, arguindo a incompetência de 

juízo, carência de intimação do devedor; e excesso de execução. 

Requestou em sede de tutela de urgência pela liberação dos valores e 

para que seja concedido efeito suspensivo à impugnação. Vieram-me os 

autos conclusos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar de desbloqueio merece guarida, visto que ficou demonstrada de 

forma satisfatória a probabilidade do direito invocado, máxime se levar em 

consideração que a parte executada REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO sequer foi citada/intimada para realizar o pagamento, além de 

que a própria exequente havia pedido a sua exclusão do polo passivo, 

substituindo pela empresa CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, a qual de fato foi parte na ação de conhecimento de nº. 

142-13.2009.811.0032 – Cód. 22909, que tramitou na Comarca de Rosário 

Oeste – MT. Quanto ao perigo de dano, este é evidente, tanto pela 

possibilidade de o bloqueio ser indevido, quanto pelo prejuízo econômico 

causado à empresa, que está chegando ao final do mês e não terá 

valores para realizar o pagamento de seus funcionários. Por fim, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, além de que a própria executada ofertou caução. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência e procedo ao desbloqueio da quantia restringida nas contas 

bancárias da executada REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO, 

conforme extrato em anexo. Outrossim, por se encontrar presentes os 

requisitos do art. 525, §6º, do CPC, pelos mesmos fundamentos citados 

alhures atribuo efeito suspensivo à impugnação formulada pela parte 

executada. Determino que se tome por termo a caução oferecida pela 

executada, ficando nomeada depositária, sob as penas da lei. Intime-se a 

parte exequente para apresentar manifestação acerca da impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 25 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022001-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J.R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022001-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

J.R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA RÉU: DMM LOPES & FILHOS LTDA. 

Cuida-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por JR MÁQUINAS E FERRAMENTAS 

LTDA-ME em face de DMM LOPES E FILHOS LTDA, em que pretendia a 

condenação de danos morais. Nota-se que a parte autora foi devidamente 

intimada para que juntasse os documentos essenciais para propositura do 

feito, sob pena de extinção, conforme se verifica no ID. 14329312. 

Todavia, deixou de atender a determinação judicial, tendo sido certificada 

a sua inércia no ID. 15265076. É o relatório do necessário. Decido. Tendo 

em vista a inação da parte autora, embora devidamente intimada, INDEFIRO 

a petição inicial por ausência dos requisitos do art. 319, incisos II e VII, do 

CPC. Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem resolução de 

mérito, a presente Ação de Danos Morais com Pedido de Antecipação de 

Tutela de Urgência, com base no art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos observando as 

formalidades legais. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034103-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJENANY DA SILVA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1034103-17.2017.8.11.0041 AUTOR: 

DEJENANY DA SILVA BARROS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 15474771. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006439-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006439-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WAGNER DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro 

Obrigatório ajuizada por WAGNER DA SILVA em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 11.137,50 (onze 

mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

30/04/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e da ausência do laudo do IML. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Por decisão 

prolatada foi determinada a realização de perícia, sendo que a parte 

autora não compareceu na data e horário agendado, prejudicando a sua 

efetivação e deixou transcorrer o prazo sem se manifestar conforme 

certidão de id. 13836792. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 30/04/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. IV – Da ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistro Em sede de preliminar alegou a 

requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de pericia médica, nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - LAUDO IML - 

DESNECESSIDADE - SIMPLES PROVA DO ACIDENTE E DO DANO - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO - VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À 

LESÃO APRESENTADA - TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - 

RECURSO PROVIDO. Para que a indenização de seguro obrigatório se 

torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova 

do acidente e do dano decorrente” (art. 5º da Lei 6.194/74), portanto, a 

apresentação de laudo do IML não é documento indispensável para 

comprovação da lesão, sobretudo quando os relatórios médicos e boletim 

de acidente demonstram o nexo causal entre o acidente e o dano sofrido 

pela vítima. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, em caso 

de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) por igual, 

deve observar a respectiva proporcionalidade. (Ap 112064/2010, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/12/2011, Publicado no DJE 19/12/2011) Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. No caso em exame, no que tange à percepção dos valores 

atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora não 

comprovou a ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro 

noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, 

a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Note-se que foi agendada data e horário para realização da perícia, que 

somente não se realizou em face da ausência da parte autora. Assim, 

considerando que não restou demonstrados nos autos o nexo causal 

entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica 

a condição para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório 

previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a relação entre o 

acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido formulado na 

inicial se impõe. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1034732-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE YAMINALO TAUKANE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILA ABADIA ALVES OAB - MT23726/O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034732-54.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá apresentar procuração conferindo 

poderes a seus advogados devidamente assinada pela autora. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035292-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL DOS SANTOS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FARIAS GOMES OAB - MT2640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEIDI MARTINS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035292-93.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004585-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALFORMA FABRICACAO DE FORMAS E ESCORAMENTO DE 

CONCRETO ARMADO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004585-45.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 16178527, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

26 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005010-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS ARANEGA & ARANEGA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005010-09.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O 

exequente não apresentou justificativa plausível para a suspensão do 

feito pelo prazo de 06 (seis) meses. Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido do exequente de termino a suspensão do feito por apenas 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo deverá o exequente dar o normal 

prosseguimento do feito, independente de nova intimação. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1130275 Nr: 23109-78.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAD AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVÁTICO - 

OAB:21282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALVIR LUIZ MARANHO - 

OAB:58851, Rodrigo Trevisan - OAB:63125

 Processo nº. 23109-78.2016.811.0041

Código 1130275

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1030068 Nr: 36792-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HALINE MARIA NASCIMENTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por HALINE MARIA 

NASCIMENTO DA FONSECA para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 179,45, referente ao contrato n. 

5043175911, vencido em 14/01/2011. Diante da atitude ilícita, CONDENO a 

OI S/A ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS em favor da 

autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).O valor deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Oficie-se ao SERASA para baixa da anotação.Custas e 

despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1044598 Nr: 43712-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEENER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por EDINA JOSÉ DA SILVA para 

DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 92,51, 

referente ao contrato n. 5044294540, vencido em 27/11/2011. Diante da 

atitude ilícita, CONDENO a OI S/A ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS em favor da autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).O valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Oficie-se ao SERASA para baixa 

da anotação.Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1055900 Nr: 49104-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA GOMES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por MARIA LUZIA GOMES para 

DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 70,73, 

referente ao contrato n. 5044085401, vencido em 14/09/2011. Diante da 

atitude ilícita, CONDENO a OI S/A ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS em favor da autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).O valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Oficie-se ao SPC para baixa da 

anotação.Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1065014 Nr: 53178-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE CASSIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por ZULEIDE CASSIANA DA 

COSTA para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor 

de R$ 254,42, referente ao contrato n. 5049426924, vencido em 

19/06/2014. Diante da atitude ilícita, CONDENO a OI S/A ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS em favor da autora, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).O valor deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a 

partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Oficie-se ao SPC 

para baixa da anotação.Custas e despesas processuais pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze 

por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1043303 Nr: 43161-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FERREIRA DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BBARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por LUCIANA FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no 

valor de R$ 77,78, referente ao contrato n. 5045199818, vencido em 

27/05/2012. Diante da atitude ilícita, CONDENO a OI S/A ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS em favor da autora, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).O valor deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a 

partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Oficie-se ao 

SERASA para baixa da anotação.Custas e despesas processuais pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 

de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1034412 Nr: 38837-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DAMIÃO RALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por MARCIO DAMIÃO RALDES 

para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 

213,91, referente ao contrato n. 5046007211, vencido em 14/10/2012. 

Diante da atitude ilícita, CONDENO a OI S/A ao pagamento de indenização 

por DANOS MORAIS em favor do autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).O valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Oficie-se ao SERASA para baixa 

da anotação.Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1020298 Nr: 32081-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULIMENZI REZENDE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por SULIMENZI REZENDE 

RIBEIRO para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor 

de R$ 72,84, referente ao contrato n. 5045775401, vencido em 

27/08/2012. Diante da atitude ilícita, CONDENO a OI S/A ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS em favor da autora, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).O valor deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a 

partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Oficie-se ao 

SERASA para baixa da anotação.Custas e despesas processuais pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 

de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 956271 Nr: 3210-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA FATIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por MADALENA FATIMA DE 

ALMEIDA para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no 

valor de R$ 71,12, referente ao contrato n. 5047772248, vencido em 

14/12/2013. Diante da atitude ilícita, CONDENO a OI S/A ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS em favor da autora, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).O valor deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a 

partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Oficie-se ao 

SERASA para baixa da anotação.Custas e despesas processuais pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 

de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1013480 Nr: 29022-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHILTON BARBOSA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARA CRISTINA CORREA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar da Certidão negativa do Oficial 

de Justiça, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 849545 Nr: 52752-86.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPCARD BRADESCARD MASTERCARD 

NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 822121 Nr: 28304-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SEVERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., CONSÓRCIO DOS CONCESSIONÁRIOS VOLKSWAGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWA SAKI - OAB:15.729

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre o documento juntado às fls. 184/191, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 851382 Nr: 54341-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PINHEIRO ESPOSITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR RAMOS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1021106 Nr: 32477-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONSALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 Processo nº 32477-48.2015.811.0041 - Código 1021106

SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais proposta por Marlene Gonsalves Guimamães contra OI 

S/A, ambas qualificadas e representadas nos autos.

Relata a autora que, sendo cumpridora de todas as suas obrigações e 

também sabendo que em nenhum momento recebeu qualquer tipo de 

notificação comunicando a inclusão de seu nome no banco de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, compareceu até um comércio local para 

abrir cadastro e efetuar compras a prazo, porém, foi surpreendida pela 

informação de que seu nome estava negativado.

A questionada restrição foi inserida no SERASA por determinação da ré 

no dia 14/04/2014, em razão do inadimplemento do débito no valor de R$ 

94,75, referente ao contrato n. 5044216140. Sustenta desconhecer a 

origem do débito, haja vista que nunca contratou produtos e/ou serviços 

da ré que pudessem ensejar referida cobrança.

 Diante disso, postulou a concessão de antecipação de tutela para 

determinar a exclusão da anotação de restrição creditícia no seu nome 

perante o SPC e Serasa, sob pena de multa. Ao final, requer a declaração 

de inexigibilidade da dívida indevidamente cobrada e a condenação da ré 

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 60.000,00.

Colacionou os documentos de p. 22/27.

À p. 28 o pedido de tutela antecipada foi indeferido. Os benefícios da 

Justiça Gratuita e a inversão do ônus da prova foram deferidos.

Citada, a ré ofertou contestação às p. 33/42, em que defende a 

legitimidade da dívida que ensejou a inclusão do nome da autora no banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, sendo este apenas o 

exercício regular de seu direito. Argumenta sobre a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, aduzindo não ter praticado qualquer ilícito 

causador de dano moral suficiente a ensejar a aludida responsabilidade e 

ser compelida ao pagamento de indenização por danos morais. Pede a 

improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação (p. 51/64).

Realizada audiência de conciliação, a tentativa de solução amigável do 

conflito restou inexitosa (p. 67).

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, ambas 

as partes requereram o julgamento antecipado (p. 73 e 74).

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Diante da homologação do plano de recuperação judicial da empresa ré e, 

inexistindo pedido de produção de outras provas além das já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide conforme me permitem 

os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), ambos do 

Código de Processo Civil.

A relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao 

presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta dos autos, a autora se insurge em desfavor da ré, 

pleiteando indenização por danos morais em virtude da negativação de 

seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao 
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débito no valor de R$ 94,75. A autora afirma que nunca contratou 

produtos e/ou serviços da ré que pudessem ensejar a cobrança do 

referido valor, desconhecendo a origem do contrato n. 5044216140.

 Citada para responder à ação, a ré defende que o débito é devido, o que 

faz da cobrança e consequente negativação um exercício regular de seu 

direito. Porém, não apresenta documento comprobatório capaz de 

demonstrar a existência de relação jurídica com a autora.

Ora, cabia à parte ré fazer prova cabal de que a autora realmente 

contratou e utilizou os seus serviços, não efetuando o pagamento dos 

mesmos, a fim de demonstrar a legitimidade da anotação de restrição de 

crédito (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do 

qual não se desincumbiu.

 Assim, diante da total ausência de documento eficaz para comprovar que 

a negativação é legítima, possível concluir pela veracidade das alegações 

da autora, de que não contratou com a ré e de que seu nome foi 

indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito.

 In casu, a responsabilidade da ré é objetiva conforme disposição do art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo o questionado débito ser 

declarado inexigível.

Contudo, no que concerne à negativação, em que pese o ato, por si só, 

gerar o dever de reparação civil pelos danos morais dele decorrentes (in 

re ipsa), é possível observar no extrato acostado à p. 27 a existência de 

outras pendências financeiras em nome da autora, as quais são 

anteriores à questionada.

 A existência de anotações anteriores demonstra que a autora estava 

padecendo de sério abalo de crédito perante o comércio e desconstitui o 

dever de indenizar.

Este assunto foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a 

Súmula n. 385, que diz:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.”

À par da mencionada Súmula, a jurisprudência restou pacificada no 

sentido de que inexiste dano moral decorrente da negativação indevida 

quando existente restrições anteriores. Vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DEVEDOR 

CONTUMAZ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/73). A existência de 

outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por 

danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).” (Ap 179381/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017. Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA 

DE AÇÕES DISCUTINDO OS DÉBITOS QUE ENSEJARAM OS 

APONTAMENTOS ANTERIORES EXISTENTES EM NOME DA AUTORA – 

SÚMULA 385 DO STJ – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL 

INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a aplicação da 

Súmula 385 do STJ se não há prova nos autos de que o autor ajuizou 

ações questionando os débitos que originaram os apontamentos 

anteriores existentes em seu nome. A inscrição nos órgãos de restrição 

ao crédito em razão do não pagamento de dívida inexistente configura ato 

ilícito perpetrado pelo credor, e os danos neste caso são presumíveis e 

independem de comprovação para sua configuração. Precedentes do STJ. 

No entanto, se há comprovação de que se trata de devedor contumaz, 

agindo com desídia no cumprimento do seu dever de quitar suas dívidas, a 

negativação de seu nome não é capaz de atingir a sua honra moral e boa 

fama, porquanto neste caso seu crédito já estava abalado em razão de 

sua constante conduta desidiosa, o que afasta a presunção de dano 

moral.” (Ap 94526/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016. Negritei)

Desta feita, demonstrado nos autos que, ao tempo da negativação 

indevida, a autora possuía outras pendências financeiras anotadas em 

seu CPF perante os órgãos de proteção ao crédito, incabível a 

condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente os pedidos formulados por MARLENE 

GONSALVES GUIMARÃES para declarar a inexistência do débito cobrado 

pela ré no valor de R$ 94,75, vencido em 14/07/2012 e referente ao 

contrato n. 5044216140.

 Diante da preexistência de anotação no nome da autora no cadastro de 

proteção ao crédito por dívida legítima, deixo de condenar a ré ao 

pagamento de indenização por danos morais (Súmula 385-STJ).

 Como a ré decaiu de parte mínima do pedido, condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, 

em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis 

sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa 

na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1071304 Nr: 55977-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON BENEVIDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente os pedidos formulados por ADILSON 

BENEVIDES DE SOUZA para declarar a inexistência do débito cobrado 

pela ré no valor de R$ 242,45, vencido em 02/02/2014 e referente ao 

contrato n. 2191154. Diante da preexistência de anotação no nome do 

autor no cadastro de proteção ao crédito por dívida legítima, deixo de 

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais (Súmula 

385-STJ). Como a ré decaiu de parte mínima do pedido, condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, 

em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1171389 Nr: 40737-80.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEILSON PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por GEILSON 

PEREIRA DE SOUZA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 

85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à 
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Central de Arrecadação.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1118646 Nr: 18164-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILEY TAVARES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA. - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MARCILEY 

TAVARES DE SÁ em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar esta ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento 

de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1120970 Nr: 19217-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON ROGERIO BARBOSA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

JAILSON ROGERIO BARBOSA DE AMORIM em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 24 

de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 391999 Nr: 27356-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYNTHIA TOBAL ALMENDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTO ANTONIO, TALEL 

MOHAMOUD OMAIS, ANTÔNIO JOSÉ LUZ GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 Processo nº 27356-49.2009.811.0041

Código 391999

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Cynthia Tobal 

Almendra em face de Hospital Santo Antonio. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892870 Nr: 25134-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIO GOMES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO EDUCACIONAL CÂNDIDO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Processo nº 25134-35.2014.811.0041

Código 892870

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Lucélio Gomes 

Jacinto em face de UNIRONDON – União Educacional Candido Rondon 

Ltda. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e 

sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894508 Nr: 26211-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR CANDIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por ANAIR CANDIDA RIBEIRO em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo em vista 

a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em favor do 

perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 778085 Nr: 31476-33.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX ROBSON FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A

 Processo nº. 39127-3.2011.811.0041

Código 778085

Vistos etc.

Intime-se o perito nomeado para esclarecer quanto a possibilidade de 

realizar a perícia com apenas os documentos acostados aos autos.

Após, constatada a impossibilidade, intime-se pessoalmente a parte ré 

para cumprir a decisão de p. 171, sob pena de preclusão da prova.

Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949480 Nr: 60003-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO MOREIRA DA CUNHA, Luana 

Fernanda Guimarães Greffe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Processo nº 60003-24.2014.811.0041

Código 949480

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Fernando Augusto 

Moreira da Cunha e Luana Fernanda Guimarães Greffe em face de 

Bradesco Auto/re Companhia de Seguros. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094165 Nr: 8015-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANDRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo nº 8015-90.2016.811.0041

Código 1094165

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Edivandro Pereira dos 

Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

 Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949810 Nr: 60229-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Processo nº 60229-29.2014.811.0041

Código 949810

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Jair Figueiredo de 

Assunção em face de Banco BMG S.A. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 24 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377943 Nr: 13921-08.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO VENSON DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANNO - OAB:8506A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por BRUNO VENSON DA COSTA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao 

pagamento da quantia de 28,5 salários mínimos vigentes à época do 

sinistro, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I 

.Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1031617 Nr: 37587-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO, LOEMIL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo, que não 

foi cumprida pelo fato de o executado ter sido aposentado, deixando o 

Estado de Mato Grosso de promover os descontos pactuados.

Assim, diante do tempo e nos termos do art. 513 § 4º do CPC, intime-se o 

executado, por meio de carta com aviso de recebimento, para pagamento 

da obrigação, em 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947231 Nr: 58723-18.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDSDV, VIVIANE LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA. - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

E.G.S.D.V., representado por sua genitora VIVIANE LIMA DE SOUZA em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta 

ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (art. 85, § 

8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 110736 Nr: 1831-75.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO VIANA RABELO, APARECIDA SOLANGE DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA FERREIRA CARAM MIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL 

RANGEL MORATELLI - OAB:2497, RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21522/O, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 449 no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1127682 Nr: 22037-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMS CONSTRUTORA LTDA, ELDEMAR LUIZ TONIAL, 

MARINA DE OLIVEIRA TONIAL GAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CONSTRUTORA CR ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - 
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OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para análise do pedido retro, traga a exequente o valor atualizado da 

obrigação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 903602 Nr: 32546-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACRUZ CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, 

TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMEIDA , DUARTE & ROCHA 

LIMA - OAB:, MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO MAYMONE - 

OAB:OAB/MT 7547, RAFAEL CARVALHO DA ROCHA LIMA - 

OAB:23.382

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 165/169 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte ré para apresentar suas contrarrazões aos Embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 843612 Nr: 47505-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DA CUNHA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 394746 Nr: 30272-56.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo em vista 

a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em favor do 

perito. Custas e despesas processuais pelo autor, bem como ao 

pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201651 Nr: 5184-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO RIGOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1070769 Nr: 55727-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTIVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE FREIRE L. VANIN - 

OAB:OAB/RN 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1064402 Nr: 52907-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVER COSTA LEITE, JOANICE CORDEIRO VASCO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTORINI EMP IMOB COM E CONST LTDA, 

ANTÔNIO VIEIRA, CLEVER COSTA LEITE, DONATO LUIZ DE AMORIM, 

LUIZA APARECIDA PALARO, DELMIRAM GUIMARÃES DE ARAUJO, 

JOANICE CORDEIRO VASCO LEITE, ELISEU LUIZ DA SILVA, ELIO 

RODRIGUES DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9.475/MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 9.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 52907-21.2015.811.0041

Código 1064402

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para manifestar a acerca das certidões negativas 

de páginas 192 e 194, em 15 (quinze) dias.

Deverá em igual prazo, providenciar os documentos requeridos à p. 206.

Defiro o pedido (p. 185) de citação do réu Donato Luiz de Amorim por 

edital. Cite-se por edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo 

Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés.

Citada, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde 

já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.

O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

Na consulta n.º 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou:

“O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm 

sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade.”

“Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”

Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o edital 

deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.
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O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da Meta 02/2018- CNJ.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 91343 Nr: 2037-65.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, NEILA LEITE DE 

BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇÃO 777 MODAS LTDA., GILSON 

OTTONI AMARILHA, SANDRA MARA SOUZA AMARILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO BELIZÁRIO - 

OAB:5707-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RODRIGO LEITE 

BARROS ZANIN, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 950276 Nr: 60692-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDSF, CIRLENE DA SILVA FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 724660 Nr: 20336-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DA COSTA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA BESSA, JUNIOR CÉSAR 

SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO LIMA 

PINTO E SILVA - OAB:10.205/MT

 Certifico que, a perita designou perícia para o dia 04/12/2018 às 8:00 

horas, a ser realizada no imóvel objeto da ação localizado na Rua: Arara, 

Quadra 48, Casa 11, Bairro Planalto, Cuiabá - MT. Sendo assim, nos 

termos da legislação vigente e do art.482. VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes e eventuais assistentes técnicos 

para comparecem à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1064402 Nr: 52907-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVER COSTA LEITE, JOANICE CORDEIRO VASCO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTORINI EMP IMOB COM E CONST LTDA, 

ANTÔNIO VIEIRA, CLEVER COSTA LEITE, DONATO LUIZ DE AMORIM, 

LUIZA APARECIDA PALARO, DELMIRAM GUIMARÃES DE ARAUJO, 

JOANICE CORDEIRO VASCO LEITE, ELISEU LUIZ DA SILVA, ELIO 

RODRIGUES DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9.475/MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 9.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, fornecer o resumo da inicial no endereço de e-mail desta 5ª 

Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição 

do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1045670 Nr: 44224-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCARO HOTÉIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA GRAMOLINI BIANCHINI BERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT, JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - OAB:15284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO INACIO HELENE LESSA 

- OAB:6.571

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1060113 Nr: 51130-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CELIO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS E PREVIDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÁCO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 318/333, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805440 Nr: 11904-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BORGES DO NASCIMENTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS & CIA LTDA ME, GOLDEM 

GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 
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OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Certifico que,em cumprimento à decisão de fl.318/319, impulsiono o feito 

com a finalidade de intimar as partes para se manifestar sobre a proposta 

de honorários juntada às fls.336/338, no prazo de 15 dias. Certifico 

também, não havendo nenhuma objeção, a parte ré deverá depositar o 

valor devido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1136594 Nr: 25867-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte ré para se manifestar sobre a 

petição juntada às fls. 83/86, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 404207 Nr: 35965-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA FERDINANDO VAREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDEZ - OAB:13783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Vistos etc.

 Cite-se como postulado à fl. 90, junto ao endereço ali fornecido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1171355 Nr: 40715-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Assim, REJEITO os embargos. 

Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o prazo para 

interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos 

termos do art. 1.026 do CPC. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 827266 Nr: 33149-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO NEIRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, Rubens Gaspar Serra - 

OAB:119.859-SP

 “Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente esta ação para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 54,81, de 10/01/2013. Diante da atitude 

ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS 

ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)”Em que pese 

a interposição dos Recursos de Apelação, diante da procedência dos 

embargos de declaração, reabro o prazo recursal.Cuiabá-MT, 25 de 

outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 112544 Nr: 3036-42.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Jorge de Anunciação, GLEYCE 

JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, EDUARDO YUKIO 

MATSUMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT, 

SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT

 “Diante o exposto, indefiro o pedido de p.277/281 e reconheço a 

prescrição intercorrente dos títulos objeto da presente ação, e em 

consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso II do Novo Código de Processo Civil.Liberem-se eventuais 

bens e/ou valores penhorados.Eventuais custas pela exequente, condeno 

a exequente em honorários advocatícios sucumbenciais que FIXO em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° 

I a IV, do CPC.”.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.”No mais, incólume a sentença recorrida.O prazo para 

interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos 

termos do art. 1.026 do CPC.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 25 de outubro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 812937 Nr: 19419-46.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA LUZIA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Assim, REJEITO os embargos.Intimem-se as partes da presente decisão, 

cientificando que o prazo para interposição de novos recursos fluirá a 

partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do CPC.Diante da 

interposição dos Recursos de Apelação, intimem-se a parte apelada para 
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apresentar contrarrazões no prazo legal.Após, cumpra-se o § 3º do art. 

1.010 do CPC.Cuiabá, 25 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913973 Nr: 39478-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ARANTES DA SILVA, ANTONIO BENEDITO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALVES 

SOUZA - OAB:239960/SP, Dr. José Walter Ferreira Júnior - OAB/SP 

152.165 - OAB:, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967, JOSÉ WALTER 

FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 No caso em comento, os embargantes alegam contradição entre as 

decisões proferidas em outras oportunidades, bem como as provas 

contidas nos autos. Todavia, a referida decisão se encontra devidamente 

fundamentada e observa a legislação vigente e que este juízo entende ser 

aplicável ao caso.Está consolidado pelos Tribunais Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida, e 

não entre esta e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas 

apresentadas nos autos.Nesse sentido a jurisprudência:(...))“EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS.A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO os embargos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 886152 Nr: 20636-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARIO COSTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GUSTAVO CÉSAR FRANCO 

RODRIGUES, RAFAEL VIANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haona Laysla da Silva Boska - 

OAB:18342 - OAB /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, MARIA IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:12950/MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES/VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – 

RECURSO APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta 

integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os 

embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a 

matéria no interesse da estratégia recursal.(ED 49326/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)”No caso em comento não 

verifico na decisão recorrida a ocorrência de obscuridade, contradição 

e/ou omissão passiveis de serem sanadas por embargos de declaração. 

Na verdade, pretende a embargante a modificação da decisão guerreada, 

sendo esta via inadequada à sua pretensão.Desta feita, REJEITO os 

embargos opostos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1165109 Nr: 37977-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Assim, REJEITO os embargos.Intimem-se as partes da presente decisão, 

cientificando que o prazo para interposição de novos recursos fluirá a 

partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do CPC.Cuiabá, 25 de 

outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 886661 Nr: 21021-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO OLIVEIRA LEITE, ANA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360-MT

 (ED 49326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 

28/08/2017)”No caso em comento não verifico na decisão recorrida 

obscuridade, contradição e/ou omissão passiveis de serem sanadas por 

embargos de declaração. Na verdade, pretende as embargantes a 

modificação da decisão guerreada, sendo esta via inadequada à sua 

pretensão.Desta feita, REJEITO os embargos opostos.Intime-se.Cuiabá, 25 

de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 953849 Nr: 1968-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ADÃO BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

VALDIR ADÃO BARROS DOS SANTOS em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, para condenar esta ao 

pagamento de R$ R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1142506 Nr: 28510-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE 

SOUZA - OAB:135.753/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO os pedidos da ação proposta 

por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S.A. em face da ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE NERGIA S.A., para condená-la ao 

pagamento da quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desembolso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 722578 Nr: 18121-87.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE KELEN KUNTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ENDOSCOPIA DE CUIABÁ LTDA, 

JOSÉ CARLOS COMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 409/415 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte ré para apresentar suas contrarrazões aos Embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1067366 Nr: 54230-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO LUIZ JESUS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por CICERO LUIZ JESUS 

MARQUES para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no 

valor de R$ 625,61, referente ao contrato n. 5042628815, vencido em 

07/07/2012. Diante da atitude ilícita, CONDENO a OI S/A ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS em favor do autor, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).O valor deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a 

partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Oficie-se ao 

SERASA para baixa da anotação.Custas e despesas processuais pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 

de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1026202 Nr: 34879-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON CLEITON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por ANDERSON CLEITON DA 

SILVA para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor 

de R$ 399,37, referente ao contrato n. 11960535, vencido em 01/01/2015. 

Diante da atitude ilícita, CONDENO a OI S/A ao pagamento de indenização 

por DANOS MORAIS em favor do autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).O valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Oficie-se ao SERASA para baixa 

da anotação.Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de outubro 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1041216 Nr: 42161-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por NELSON CARDOSO DA 

SILVA para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor 

de R$ 146,91, referente ao contrato n. 9214356, vencido em 03/06/2015. 

Diante da atitude ilícita, CONDENO a OI MÓVEL S/A ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS em favor do autor, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).O valor deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a 

partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Oficie-se ao 

SERASA para baixa da anotação.Custas e despesas processuais pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 

de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1070850 Nr: 55766-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO AMORIM DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente os pedidos formulados por FRANK 

ANTONIO AMORIM DE BARROS para declarar a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 65,45, vencido em 09/12/2012 e referente 

ao contrato n. 5045521604. Diante da preexistência de anotação no nome 

do autor no cadastro de proteção ao crédito por dívida legítima, deixo de 

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais (Súmula 

385-STJ). Como a ré decaiu de parte mínima do pedido, condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 
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causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, 

em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1025191 Nr: 34396-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELIA PEREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 193/201 é 

tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 413691 Nr: 2560-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR JESUS DE CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:221271/SP, RAFAEL SGANZERLA DURND - OAB:12.208-A

 Processo nº 2560-57.2010.811.0041

Código 413691

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Claudionor Jesus de 

Campos em face de Banco do Brasil S/A. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 151107 Nr: 638-64.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de P. Bonilha - 

OAB:3.844-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Processo n° 638-64.1999.811.0041

Código: 151107

Vistos e etc.

Diante do falecimento do executado, informado a p. 707, suspendo a 

tramitação do feito (art.313, I do CPC).

Intime-se o exequente para que traga aos autos certidão de óbito e 

promova habilitação e citação do seu espolio sucessor e/os herdeiros 

para que se manifeste sobre a presente ação (art. 313, §2°, I do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 404207 Nr: 35965-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA FERDINANDO VAREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDEZ - OAB:13783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº. 1034/2009

Código 404207

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da Meta 02/2018 – CNJ.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 911717 Nr: 37971-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGUIDA CORREIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Processo nº 37971-25.2014.811.0041

Código 911717

Vistos.

Intimem-se as partes para manifestarem sobre o oficio juntado a p. 

107/114, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se com URGÊCIA. Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Após, concluso para deliberações.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 448553 Nr: 22009-98.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMARO MOREIRA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS COMERCIO DE ARMARINHOS E 

PAPELARIA LTDA, LEILA HUSSEN SAYED, PAULO ROBERTO FERNANDES 

FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 Processo nº. 22009-98.2010.811.0041

Código 448553

Despacho

A ré foi devidamente citada no endereço informado na petição inicial do 

autor, não tendo contestado a presente ação. Assim, declaro a revelia da 

ré Leila Hussen Sayed.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes para, em 05 (cinco)dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da Meta 02/2018 – CNJ.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 772016 Nr: 25104-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIMAR ARAÚJO SATELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HATSUE SAKAI, ROBERTO SAKAI, CLAUDIA 

APARECIDA DIAS SAKAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM LEMES DA SILVA - 

OAB:15085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº. 25104-68.2012.811.0041

Código 772016

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da Meta 02/2018 – CNJ.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 354909 Nr: 25272-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUROCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 

EPP, VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - 

OAB:9.658-B/MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/OAB-MG, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:15.074/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 203/204 , referente ao pagamento do 

saldo remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 997983 Nr: 22600-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ARTIAGA DO AMARAL, GENIELTON 

RODOLFO DE A ARAUJO FERREIRA, ROSIMEIRE DOMINGAS DE ARAÚJO 

ALCE, ADAA, WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SUMIYOSHI 

KAMATAKE - OAB:10234, MICHELLE FERNANDA FORTES - OAB:10159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Processo n° 22600-84.2015.811.0041

Código: 997983

Vistos e etc.

Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, 

DETERMINO a remessa dos autos ao contador judicial para a verificação 

do valor devido.

Com a apresentação dos cálculos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1148718 Nr: 31123-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE LIMA CRUVINEL, JOSÉ LINO 

CRUVINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA, VILMA MARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO KORMANN - 

OAB:3558/MT, Priscila Pereira Lima - OAB:22581/B

 Processo nº. 31123-51.2016.811.0041

Código 1148718

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053189 Nr: 48007-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - 

SANECAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT

 Processo nº. 48007-92.2015.811.0041

Código 1053189

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 164395 Nr: 14468-24.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ENSINO 

SUPERIOR-FIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001/MT

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor da exequente certidão 

de credito, nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Em sendo encontrado bens passíveis de penhora, deverá a 

exequente requerer a retomada da marcha processual perante este juízo, 

independente de recolhimento de custas processuais, o qual avaliará a 

pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do referido 

provimento. Após a expedição da certidão, intime-se a autora para sua 

retirada. Em seguida, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 26 de outubro de 

2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 707261 Nr: 964-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA CASTRO BRANCO, JOSÉ 

MARIA BRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16.013, RUBIA APARECIDA 

FRANTZ - OAB:7.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SÔNIA CASTRO 

BRANCO - OAB:106600/SP

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos e 

encaminho intimação ao exequente para que se manifeste acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença, juntado às fls. 720/722, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 826213 Nr: 32156-81.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUES ZANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUES ZANCO - OAB:22050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT

 Processo nº. 32156-81.2013.811.0041

Código 826213

Vistos etc.

Intime-se a parte ré para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca 

da petição de p. 346.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da Meta 02/2018- CNJ.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742247 Nr: 39127-53.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERKLEY INTERNATIONAL BRASIL SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BIAVA, JOSÉ MARCOS FERREIRA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173477/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT

 Processo nº. 39127-3.2011.811.0041

Código 742247

Vistos etc.

Diante do decurso de prazo requerido à p. 184, concedo o prazo de 03 

(três) dias para que o autor comprove o recolhimento das custas para 

citação do réu.

E, considerando que esta ação foi proposta em 2011 e té hoje o réu não 

foi citado, conste da intimação que a desídia do autor poderá levar à 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1016172 Nr: 30215-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALIMAGEM SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM 

EIRELI, LÍDIO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

 Processo n. 30215-28.2015.811.0041 - Código 1016172

Vistos e etc.

Diante da declaração de impedimento e suspeição do período nomeado (p. 

168), em atendimento ao princípio da celeridade processual, nomeio em 

substituição, como perito do juízo, o senhor Luiz Felipe Coimbra Gaborin, 

engenheiro mecânico, com endereço profissional na Rua F, Casa 6, 

Morada do Ouro, Setor Centro Sul, Cuiabá MT, telefone: 65 3644-6460 e 

9967-8805 – email: gaborin@gmail.com, para realizar a pericia 

determinada.

Intime-se o perito para manifestar a sua aceitação ou recusa do encargo 

confiado, devendo, caso aceite, apresentar proposta de honorários.

Com a apresentação da proposta, intime-se a ré para se manifestar 

acerca da proposta apresentada, visto que arcará com o encargo, nos 

termos da decisão de p. 152.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 329236 Nr: 1647-46.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. M. D., CARLA PRISCILLA MESQUITA BORBA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para atualizar o 

débito a fim de que seja expedida a certidão de crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078094 Nr: 276-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE ALVES RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico e dou fé que, o perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, tomou ciência 

de sua nomeação bem como designou o dia 18/04/2017 às 09:40 horas, 

para realização da perícia, na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar - 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias) fone: 30253060 e 992237073, razão 

pela qual procedo a intimação das partes da data designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 733785 Nr: 30042-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - 

DISBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, ANA CRISTINA AXKAR DE SABOIA CAMPOS, MANOEL JORGE AX 

KAR DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARQUES RODRIGUES 

- OAB:22012/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar a Certidão de 

Crédito expedida, que encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 773108 Nr: 26239-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADEMAR DE MATOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar a Certidão de 

Crédito expedida, que encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1160036 Nr: 35952-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que o médico perito Dr. Roberto Gomes de Azevedo, designou a 

perícia para o dia 27 de novembro de 2018, às 09h, por ordem de 

chegada, à realizar-se no consultório médico na Rua: 24 de Outubro, n. 

827, sala 8, Galeria 24 de Outubro Bairro Popular Cuiabá M/T, telefones: 

(65)2127-8022/ 9 9631-9747. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 1131681 Nr: 23732-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTDSM, AGUINALDO ELIAS MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA. - OAB:8.184-A

 Certifico que o médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel designou a 

perícia para o dia 03/12/2018 às 08:00 hs no Hospital Sotrauma a 

realizar-se no endereço Av: Dom Aquino, nº 355 - Centro, Cuiabá - MT. 

Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC , 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar às partes para 

comparecem à pericia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 902475 Nr: 31667-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DA ROCHA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 292/294, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 933552 Nr: 51221-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA LOTERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT, RAFAELA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT

 Certifico que, nos termos do Ofício Circular nº 005/2018 juntado à fl. 140, 

foi designado o próximo leilão para os dias 04 e 12 de dezembro de 2018, 

que será realizado pela Central de Leilões. Ante o exposto, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação às partes para ciência da designação, bem como 

para o exequente trazer a matrícula atualizada do Imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 394688 Nr: 30041-29.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA DE MOURA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por JUCELIA DE MOURA MENDES em face de 

TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, para condenar esta ao 

pagamento da quantia de 5 (cinco) salários mínimos vigentes à época do 

sinistro, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I 

.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 385288 Nr: 21199-60.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA ILARIO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por ANA ROSA ILARIO SANTOS em face de 

TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, para condenar esta ao 

pagamento da quantia de 7,5 salários mínimos vigentes à época do 

sinistro, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I 

.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 415771 Nr: 3811-13.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LINO NASCIMENTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por JOSÉ LINO NASCIMENTO DE MORAIS em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta 

ao pagamento da quantia de 14 salários mínimos vigentes à época do 

sinistro, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação, e correção monetária da data do evento danoso.Autorizo o 

levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108021 Nr: 13873-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLIANA FURTADO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 
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motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Assim, REJEITO os embargos. 

Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 394701 Nr: 30046-51.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLISON SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por ALLISON SILVA CAMARGO em face de 

TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, para condenar esta ao 

pagamento da quantia de 20 salários mínimos vigentes à época do sinistro, 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I 

.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1071120 Nr: 55873-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR ANDRADE DE ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 

UNIRONDON CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNIÃO EDUCACIONAL CANDIDO 

RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARQUES LEITE - 

OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, LEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A

 Posto isto, nos termos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por 

JULIO CÉSAR ANDRADE DE ALMEIDA OLIVEIRA contra ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA. e UNIRONDON – CENTRO UNIVERSITÁRIO CÂNDIDO 

RONDON, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito cobrado no valor de 

R$ 3.460,00. Como o autor decaiu da maior parte do pedido, o condeno ao 

pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC. Contudo, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, 

suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.Prestei as 

informações solicitadas por meio do Ofício 077/2018-GAB.Após o trânsito 

em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805969 Nr: 12440-68.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIANDRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. João Carlos de Lima 

Junior - OAB/SP 142.452 - OAB:, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A, GISELLE PAULO SERGIO DA SILVA - OAB:20.298-A, LIMA 

JUNIOR, DOMENE ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:4.190/SP

 a modificação da sentença, sendo esta via inadequada à pretensão. 

Nesse sentido a jurisprudência:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)“EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS.A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO ambos os embargos de declaração. 

Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o prazo para 

interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos 

termos do art. 1.026 do CPC.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 422011 Nr: 7165-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER BOSCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Assim, REJEITO os embargos.Corrija o nome do autor na capa dos autos 

e Sistema Apolo conforme requerido a p. 179/181.Intimem-se as partes da 

presente decisão, cientificando que o prazo para interposição de novos 

recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do 

NCPC.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735052 Nr: 31395-21.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAL MIRANDA DE OLIVEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por EDIVAL MIRANDA DE OLIVEIRA SOBRINHO em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Quanto aos honorários 

periciais, determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, 
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pelos trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, 

tendo em vista a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito 

em favor do perito. Devolva o numerário depositado nos autos à 

Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo 

autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 422030 Nr: 7172-38.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER BOSCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:

 Assim, REJEITO os embargos.Corrija o nome do autor na capa dos autos 

e Sistema Apolo conforme requerido a p. 193/195.Intimem-se as partes da 

presente decisão, cientificando que o prazo para interposição de novos 

recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do 

NCPC.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 727285 Nr: 23141-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8.085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JR - OAB:7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Processo nº 23141-59.2011.811.0041 - Código 727285

Vistos e etc.

Recursos de Apelação interposto a p.116/131.

Contrarrazões a p.135/142.

Assim, cumpra-se o § 3º do art. 1.010 do CPC.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 727284 Nr: 23140-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BOSCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE F. F. PAVONI - 

OAB:2565-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Processo nº 23140-74.2011.811.0041 - Código 727284

Vistos e etc.

Recursos de Apelação interposto a p.194/205.

Contrarrazões as p.135/142.

Assim, cumpra-se o § 3º do art. 1.010 do CPC.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 338894 Nr: 9465-49.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por RAFAEL DIAS DE CARVALHO em face de TÓKIO MARINE 

SEGURADORA S/A.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo em vista 

a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em favor do 

perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1170809 Nr: 40535-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIER DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO - 

OAB:20184/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Assim, REJEITO os embargos. 

Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 885832 Nr: 20410-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR BATISTA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito o pedido da ação de cobrança 

proposta por GUIOMAR BATISTA DO AMARAL contra PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condená-la ao pagamento do seguro 

DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC).Após o trânsito em julgado, 
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arquive-se, com baixa na distribuição. P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de 

outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 843771 Nr: 47664-67.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICH GRIMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, FREDERICO CARLOS 

HERKLOTZ, HÉDIO JOSÉ FROELICH, JANETE FROELICH, LUCILA SALA 

HERKLOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES/VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – 

RECURSO APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta 

integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os 

embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a 

matéria no interesse da estratégia recursal. (ED 49326/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)” No caso em comento não 

verifico na decisão recorrida obscuridade, contradição e/ou omissão 

passiveis de serem sanadas por embargos de declaração. Na verdade, 

pretende as embargantes a modificação da decisão guerreada, sendo 

esta via inadequada à sua pretensão. Desta feita, REJEITO os embargos 

opostos. Intime-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 885937 Nr: 20468-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMARA CASTRO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 “Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido da autora e confirmo a liminar deferida à 

p.27/28. Custas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado 

da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.”No 

mais, incólume a sentença recorrida.O prazo para interposição de novos 

recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do 

CPC.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805944 Nr: 12417-25.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA MARIA AGUIAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES/VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – 

RECURSO APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta 

integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os 

embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a 

matéria no interesse da estratégia recursal. (ED 49326/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)” Desta feita, REJEITO os 

embargos de declaração. Intime-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1165084 Nr: 37961-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINHO ALENCAR ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 20.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, reconhecida a ocorrência da litispendência prevista no artigo 

337, VI do Código de Processo Civil, e extingo sem resolução de mérito 

esta ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT proposta por Edinho 

Alencar Rocha contra Sul América Cia Nacional de Seguros, com fulcro no 

artigo 485, inciso V do CPC.Condeno o autor nas custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos 

do artigo 85, § 8º do CPC. Contudo, como o autor é beneficiário da Justiça 

gratuita, fica a exigibilidade suspensa, até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade (art. 98, § 3º, CPC).Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 26 

de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 883763 Nr: 19092-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ANDERSON CRUZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MADALENA TEIXEIRA - 

OAB:13018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 “Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DETERMINAR a devolução em dobro da 

quantia paga indevidamente no valor de R$152,57 com correção monetária 

a partir do desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação e 

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao 

autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)”Em que pese 

o réu tenha apresentado apelação, diante do provimento dos embargos, 

reabro o prazo recursal.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de outubro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 709248 Nr: 2118-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERONA LTDA - ME, 

JOÃO ROBERTO GOMES, GILBERTO GOMES, CLOTILDE GOMES 

JAKYMIU, ESPOLIO DE AUREA BELIDO FARIA, HUMBERTO FARIA, 

VALÉRIA BELIDO FARIA, MARCOS CÉSAR FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilmara aparecida arruda 
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sales - OAB:13255-E, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FRANCISCO 

JUNIOR QUEIROZ LUZ, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 939598 Nr: 54389-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESER LIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por GESER LIMA SANTOS em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo em vista 

a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em favor do 

perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1135265 Nr: 25218-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE ALVES PRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

159/162 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1166089 Nr: 38412-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DANTA ROTEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

156/158 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078094 Nr: 276-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE ALVES RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte autora é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ré 

para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1149529 Nr: 31502-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKDRAL, OSMARI DOS REIS AMORIELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 220/224, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1018166 Nr: 31014-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA THAIZA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

121/122 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1078094 Nr: 276-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE ALVES RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Inicialmente, cumpre observar que para fazer jus ao recebimento do 

seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores 

de via terrestre- DPVAT, a lesão ensejadora da indenização deve, em 
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princípio, ser constatada por meio de laudo emitido pelo Instituto Médico 

Legal, a teor do disposto na primeira parte do § 5º do artigo 5º da Lei 

6.194/74 . Entretanto, há entendimentos de que as lesões decorrentes do 

acidente e as restrições por ela impostas ao segurado possam ser 

atestadas por qualquer outro profissional, que atuará como jurisperito, 

auxiliando o Poder Judiciário e, portanto, exercendo um "munus" público.

 Ademais, é reconhecida pela norma de regência a legitimidade do 

pagamento estratificado da indenização referente aos sinistros cobertos 

pelo seguro DPVAT, isto é, de acordo com o grau de invalidez suportado 

pela vítima, tendo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça sedimentado tal 

entendimento através da Súmula nº 474, que dispõem, in verbis: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Deste modo, descabe qualquer controvérsia acerca da imprescindibilidade 

da quantificação das lesões em caráter permanente, para a segura 

apuração do valor devido a título de recebimento do seguro DPVT nos 

casos de invalidez permanente, assim como na utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, aplicável inclusive 

aos acidentes ocorridos antes de sua vigência.

Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. A prova constante nos autos não se 

mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, havendo a necessidade 

de realização de perícia técnica para averiguar a graduação da alegada 

invalidez permanente. Sentença desconstituída, de oficio. (Apelação Cível 

Nº 70060615093, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 28/08/2014)” (negritamos)

 “Apelação Cível. Seguros. DPVAT. Ação de cobrança. Necessidade de 

realização de prova pericial. O conjunto probatório constante dos autos é 

insuficiente para a aferição da extensão do dano. Súmula 474 do STJ. A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 

Sentença desconstituída. Apelo provido. (Apelação Cível Nº 70061710596, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann 

Neto, Julgado em 25/09/2014)” (destacamos)

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGUROS. DPVAT 

. PROVA PERICIAL. GRAU DE INVALIDEZ. NECESSIDADE . Graduação da 

invalidez permanente. Necessidade de perícia técnica para graduação da 

alegada invalidez permanente, a fim de estabelecer o patamar 

indenizatório. Súmula 474 do e. STJ. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70051953529, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 12/11/2012)” 

(sublinhamos)

 Iluminado por tais orientações pretorianas, bem como, visando evitar 

controvérsia secundária acerca da validade processual, escudada na 

alegação de cerceamento de defesa e de violação do devido processo 

legal, determino a realização de perícia e, para tanto nomeio como perito 

judicial, o médico Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, com consultório na 

Avenida das Flores, nº 843, Sala 43, anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, Telefone: 3025 3060 / 9223-7073, Cuiabá/MT, e-mail: 

f l a v i o p e r i t o @ g m a i l . c o m ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

In casu, considerando que o autor é beneficiário da AJG (fl. 30), os 

honorários periciais deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, 

consoante à orientação:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA.

INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. RESPONSABILIDADE DO 

ESTADO PELA SUA REALIZAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência 

dominante deste Tribunal, os benefícios da assistência judiciária gratuita 

incluem os honorários do perito, devendo o Estado assumir os ônus 

advindos da produção da prova pericial. 2. Caso o perito nomeado não 

consinta em receber seus honorários futuramente, do Estado ou do réu, 

se este for vencido, deve o juiz nomear outro perito, devendo a nomeação 

recair em técnico de estabelecimento oficial especializado do ente público 

responsável pelo custeio da prova pericial. Precedentes. 3. Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ. REsp 1356801/MG, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, 3ª TURMA, Julg. 18/06/2013, DJe 24/06/2013).” 

(destacamos)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE - 

PROVA PERICIAL REQUERIDA TANTO PELO AUTOR QUANTO PELO RÉU 

DA DEMANDA - HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE PELO 

PAGAMENTO - ESTADO - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando a prova pericial for requerida 

por ambas as partes da demanda, a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é do autor, segundo a exegese do art. 33 do CPC, 

contudo, em sendo ele beneficiário da justiça gratuita, quem deverá arcar 

com aquela verba é o Estado, conforme inteligência do art. 3º, V, da Lei nº 

1.060/50 (TJMT. AI nº 93775/2009, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, 2ª Câm.Cív., Julg. 19/01/2011, Publ. 17/02/2011).” (grifamos)

“Cobrança. Seguro. DPVAT. Acidente de trânsito. Perícia médica. Invalidez 

permanente. Inaplicabilidade do CDC. Prova requerida pela autora. 

Intelecção do art. 33 do CPC. Honorários periciais devem ser suportados 

por quem pleiteou a realização da prova. Autora beneficiária da justiça 

gratuita. Ônus financeiro que deve recair sobre o Estado (art. 3º, V, da Lei 

1.060/50). Prova que deve ser realizada pelo perito nomeado, se aceitar o 

encargo, ou por órgão estatal credenciado. Recurso provido em parte 

(TJSP. AI nº 2057506-12.2014.8.26.0000, DES. BONILHA FILHO, 26ª 

Câmara de Direito Privado, Julg. 28/05/2014).” (destaques nossos)

Dando fiel cumprimento ao estabelecido no item 2.18.11 da CNGC/MT e 

considerando a nomeação encimada, arbitro em favor da perita nomeada, 

honorários periciais, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), verba que 

deverá ser paga pelo Estado de Mato Grosso e exigida pelos meios legais, 

mediante certidão a ser expedida na forma estabelecida na CNGC/MT.

Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III).

O expert deverá indicar a data, hora e local para a realização da perícia, 

devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do 

CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031586-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MAURO ABDALA TENUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE ZANDONADI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031586-39.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço do réu junto à base de dados dos órgãos 

conveniados ao TJMT. Seguem informações obtidas junto à base de dados 

da RECEITA FEDERAL, DETRAN e do TRE-MT com o endereço do 

executado não citado. Cite-se o réu por oficial de justiça nos endereços 

encontrados nesta comarca e pelos correios naqueles encontrados em 

comarcas distintas. Intime-se o autor para ciência Expeça-se o 

necessário. Cuiabá, 26 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020505-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA SANTOS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISSA DE SOUSA SANTOS NEVES OAB - MT16530 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMAEL XAVIER DOS SANTOS (RÉU)

ADÃO DAS NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020505-59.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 
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de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse com pedido 

liminar proposta por Maria de Sousa Santos Neves em desfavor Esmael 

Xavier dos Santos e Adão das Neves. A autora sustenta que firmou com o 

réu Esmael Xavier em 03/07/2015 Contrato de Comodato, por prazo 

indeterminado, tendo como objeto o imóvel situado na Rua 26, quadra 02, 

lotes 4 e 5, Bairro Residencial Dom Bosco, em Cuiabá/MT. Informa que o 

comodatário não estava autorizado a ligar os serviços de água e energia, 

pois utilizaria o imóvel apenas para depósito de matérias. No entanto, no 

ano de 2017 foi notificada pela empresa CAB Cuiabá de que seu nome 

estava inscrito no rol de maus pagadores em razão de débitos não 

quitados. Alega que diante da informação, buscou o réu Esmael para tratar 

da situação, tomando conhecimento de que este não estava mais 

utilizando o terreno, tendo-o cedido a terceiro. Narra que em abril de 2017 

notificou o réu Esmael da rescisão do contrato, e em 29/06/2018 

encontrou o réu/comodatário saindo do imóvel, momento em que foi 

informada por este que havia cedido o imóvel ao segundo réu, Adão. 

Assim, em 15/05/2018 notificou extrajudicialmente o réu Adão para que 

este cessasse o esbulho praticado, desocupando o imóvel, contudo, o 

notificado se manteve inerte. Assim, requer liminarmente a reintegração da 

posse do imóvel objeto do contrato entabulado com o primeiro réu. No 

mérito, requer a rescisão contratual com a reintegração definitiva no 

imóvel. A inicial veio instruída com diversos documentos. Intimada para 

comprovar a alegada hipossuficiência, a autora recolheu as custas 

processuais. É o relatório. Decido. In casu, a pretensão almejada pela 

autora, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: "Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. “§ 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) A autora colacionou aos autos cópia do contrato entabulado 

com o réu Ismael Xavier, de comodato com prazo indeterminado. Assim, 

para que haja a possibilidade do deferimento da tutela para a reintegração 

de posse requerida, é necessário, primeiro, que ocorra a rescisão 

contratual. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - 

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO EM SEDE DE TUTELA 

DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, 

PREVISTOS NO ART. 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. - Consoante o disposto 

no art. 300, do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo". - A despeito de, em regra, 

ser desaconselhável que se defira a liminar de reintegração de posse em 

Ação de Rescisão Contratual, antes que haja a decretação da resolução 

da avença em discussão, tal medida é possível diante de situações 

excepcionais, nas quais fique demonstrado de plano e com satisfatório 

grau de convencimento o preenchimento dos requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil. - Somente se reforma a decisão 

concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei 

ou à evidente prova dos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.18.037485-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/0018, publicação da súmula em 

03/07/2018) Nesta quadra processual, necessário a formação do 

contraditório, para que se conclua de que os réus deram causa à 

rescisão. E, como se sabe, somente em casos excepcionais será 

concedida a tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte adversa. Por 

fim, registro a ausência também a prova de que o aguardo na formação do 

contraditório trará prejuízo à autora. Posto isto e sem prejuízo de futura 

reapreciação do pedido, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA de 

reintegração de posse. Designo audiência de conciliação para o dia 

05/02/2019 às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 26 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014580-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS 

LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014580-82.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação endereçada à Justiça Federal que foi distribuidora nesta vara 

cível. Intimada para esclarecimentos, a autora informou que o feito foi 

distribuído de forma equivocada, inclusive, já tendo sido distribuída 

corretamente a ação perante a Justiça Federal, requerendo a 

desconsideração desta distribuição. Assim, diante do informado, extinguo 

este feito sem resolução de mérito. Custas processuais e honorários 

indevidos, eis que a ação sequer chegou a ser recebida. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005277-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005486-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005289-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005463-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003370-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015092-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIBRAIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020703-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000272-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURECI GUSMAO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033883-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELENSON EVANGELISTA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018519-07.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE VALERIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021802-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000137-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006508-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J.R.DE OLIVEIRA RUSSO RESTAURANTE - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013185-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT CORP. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO(A))

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES OAB - DF23604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO SANTA ROSA S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007359-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017190-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOUBERT JADER DA SILVA OAB - MT19598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031216-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE OLIVEIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

LTDA - EPP (RÉU)

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA (RÉU)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (RÉU)

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR0018445A (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO(A))

CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN OAB - SC0008685A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105155 Nr: 12610-35.2016.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 

cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041818 Nr: 42455-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDIO RAMIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 

cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 860825 Nr: 2370-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRELA HADDAD MALOUF FRANCO DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNIR CARLOS POZZA, SELMA MARIA DE 

CARVALHO POZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILIAM KHALIL - OAB:6487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, PAULO 

SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte Exequente para que colacione nos 

autos a memória de cálculo atualizada e discriminada do saldo exequendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083689 Nr: 3300-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPENDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 2019, às 15:30 horas.

Intimem-se pessoalmente as partes para que compareçam ao ato, sob 

pena de confissão.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

obedecer ao disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, caso haja, será fixado ponto controvertido e analisado 

preliminar, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1089677 Nr: 6052-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ZANIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca das fls. 159/161.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1043896 Nr: 43425-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYCLO COMÉRCIO DE MATERIAIS 

HIDRAULICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERSON VASCONCELOS 

DE MORAIS - OAB:21048

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 2019, às 14:30 horas.

Intimem-se pessoalmente as partes para que compareçam ao ato, sob 

pena de confissão.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

obedecer ao disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, caso haja, será fixado ponto controvertido e analisado 

preliminar, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798954 Nr: 5373-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BISOGNIN, MAURO CEZAR BEDIN, ITAÚ 

SEGUROS S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, JOSE RAVANELLO - OAB:3.291/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2019, às 16:30 horas.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 388.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 89 de 824



 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 838021 Nr: 42744-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO PERDIGÃO FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Recebo a petição de fls. 192/195 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1087673 Nr: 5037-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÃO NOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-EPP, IONY REZENDE DURIGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA PERINI BRASIL DE 

PAULA DURIGAN - OAB:10.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de maio de 2019, às 16:30 horas.

Intimem-se pessoalmente as partes para que compareçam ao ato, sob 

pena de confissão.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

obedecer ao disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, caso haja, será fixado ponto controvertido e analisado 

preliminar, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1020381 Nr: 32121-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAYNO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES DA 

SILVA - OAB:15461/MT, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 2019, às 16:30 horas.

Intimem-se pessoalmente as partes para que compareçam ao ato, sob 

pena de confissão.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

obedecer ao disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, caso haja, será fixado ponto controvertido e analisado 

preliminar, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 804591 Nr: 11055-85.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CASTOR DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a petição de fl. 229 foi protocolada em 26/06/2018, 

defiro a suspensão do feito tão somente por 20 dias, para que o advogado 

do Autor indique os sucessores do de cujus, sob pena de extinção do 

processo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1147749 Nr: 30727-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA VIDAL DOS SANTOS DUARTE, ROSENI 

CANDIDA MARTINS RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CASA PRÓPRIA LTDA, CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, Francisco Araújo Freire Filho - OAB:3.477/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1088822 Nr: 5609-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETÚLIO MUNIZ PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Este juízo designou audiência de instrução e julgamento na decisão de fl. 

67, contudo, posteriormente, foi noticiado nos autos que o Advogado do 

Autor renunciou o seu mandato em comum acordo com o mesmo, 
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conforme petição de fl. 68.

Em assim sendo, suspendo o andamento do processo, nos termos do 

artigo 76, aliado ao artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

por consequência, cancelo a audiência de instrução designada nos autos.

Intime-se a parte Requerente pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, constituir novo advogado nos autos, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do artigo 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Regularizada a representação ou decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 377457 Nr: 13469-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO LOBO BERNARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES DE MIRANDA - 

OAB:15123/MT, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773970 Nr: 27141-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELOZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LIGIA 

CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 219311 Nr: 27899-91.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAIR DE ARAÚJO, GISELA 

GUTH DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 Vistos etc.

Em consulta ao sistema Apolo constatei que a secretaria deste Juízo 

impulsionou o feito no sentido de intimar ambas as partes acerca do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão do 

julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos (acórdão de fls. 

309/310).

 Dito isso, observo que, desde a situação acima retratada, todas as 

intimações dos representantes legais do Banco Finasa S/A, ora 

Requerente, não foram endereçadas ao Advogado constituído e indicado 

pela supracitada parte, conforme se vê da ultima folha do recurso de 

Apelação (fl. 267-verso), bem como da documentação relativa a 

representação do Autor (fls. 230/239).

 Desse modo, torno sem efeito a certidão de fl. 315, intimação pessoal de 

fl. 319, certidão de fl. 320, bem como, revogo a decisão de fl. 321.

Proceda-se a inclusão do advogado da exequente, Dr. Celso Marcon 

OAB/MT 11.340-A, após, intime-se este para promover o efetivo 

andamento ao feito no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 414054 Nr: 2768-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTEMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9.475/MT, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 Vistos etc.

Oestemix Concreto LTDA propôs a presente Execução em face de 

Valdenir Medeiros da Silva, ambos já qualificados e representados nos 

autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes de fls. 60/63 versa sobre 

direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos.

Por consequência, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme o acordado.

Custas processuais pela parte Executada.

Expeça-se alvará judicial em favor da parte Exequente para o 

levantamento do valor penhorado em fls. 57/58, observado os dados 

bancários de fl. 61.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

considerando que as partes desistiram do prazo recursal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1019130 Nr: 31448-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO DE ARRUDA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 2019, às 15:30 horas.

Intimem-se pessoalmente as partes para que compareçam ao ato, sob 

pena de confissão.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

obedecer ao disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, caso haja, será fixado ponto controvertido e analisado 

preliminar, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1171037 Nr: 40622-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Cobrança Securitária 

DPVAT ajuizada por Eliene da Silva Sampaio em face de Porto Seguro CIA 

de Seguros Gerais, sem resolução do mérito.Sem custas, em razão da 

assistência judiciária gratuita. Condeno a Requerente em honorários 

advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do previsto no artigo 98, §3º, do 

mesmo Código.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1118026 Nr: 17923-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de maio de 2019, às 15:30 horas.

Intimem-se pessoalmente as partes para que compareçam ao ato, sob 

pena de confissão.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

obedecer ao disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, caso haja, será fixado ponto controvertido e analisado 

preliminar, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 270853 Nr: 2699-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO LUIS HIDALGO CARDOSO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT, SAMUEL PEREIRA DO AMARAL - OAB:128595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação, sem resolução do 

mérito.Condeno a Exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1013646 Nr: 29137-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIL SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da inicial 

da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por 

Valdemil Santana Ferreira de Oliveira em face de Porto Seguro CIA de 

Seguros Gerais. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por força do que dispõe o artigo 98, 

§3º, do mesmo Código. Sem custas, ante a assistência judiciária 

gratuita.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 780132 Nr: 33654-52.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MESADRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE NUNES FIRMINO, GUILHERME 

ALLESSANDRY DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2019, às 16:30 horas.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 140 e fl. 151.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 837851 Nr: 42594-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇOS PRÓ-CONDOMINIO CUIABÁ LTDA, EDGAR 

JUSTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL 

SAN MARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABEL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:13544/0, ANABELL CORBELINO SIQUEIRA - 

OAB:13.544/MT, ROBERTO MARTINS - OAB:56.752 PR, VINICIUS 

FONSECA BOLONHEIS - OAB:60.475PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12.264

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de março de 2019, às 16:30 horas.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fls. 574/575.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 893757 Nr: 25740-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI INTERNATIONAL LTD, AMAGGI EXPORTAÇÃO 

E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:OAB/MT 9.233/B, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, MONICA 

VALERIA CORDEIRO LIMA - OAB:8.918-B/MT, SAMUEL ERNY 

CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE LORENA 

MIGLIORINI LOIK - OAB:33367

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 2019, às 16:30 horas.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 131.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115368 Nr: 16784-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE APARECIDO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TELEFONIA MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O, ANDRE VENERO DA SILVA - OAB:18023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 2019, às 16:30 horas.

Intimem-se pessoalmente as partes para que compareçam ao ato, sob 

pena de confissão.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

obedecer ao disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, caso haja, será fixado ponto controvertido e analisado 

preliminar, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 764472 Nr: 17122-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERENA MARIA BANNWART SUAIDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14.367/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA 

- OAB:6.211/MT

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 97063 Nr: 5752-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO VITAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCANCE - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMASCENO - 

OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA DE 

ALMEIDA VIERA NETO - OAB:34.002-PR

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 378197 Nr: 14354-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMEL MATERIAIS ELETRICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BECCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL M. VARGAS DE LIMA - 

OAB:44.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Emel Materiais Eletricos S/A promoveu a presente Execução em face de 

Beccon Engenharia de Construções LTDA, ambas qualificadas na inicial.

 A inicial veio acompanhada de documentos.

A parte Exequente pugna pela desistência do feito e, por consequência, a 

sua extinção.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Exequente 

(fl. 142) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do 

mérito.

 Condeno a parte Exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso houver.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 22356 Nr: 5849-18.1998.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÚBIA KARINE JAQUES BALDUÍNO, LILIA BRIGIDA 

JAQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO PINTO BALDUÍNO, CLOVIS 

DUTRA, MARIA APARECIDA GOMES DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, MAURICIO BARRIOS JUNIOR - 

OAB:16.640/MT, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c artigo 76, §1º, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Anulação de Escritura Pública de 

Compra e Venda ajuizada por Núbia Karine Jaques Balduíno e Brigida 
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Jaques de Oliveira em face de Espólio de João Pinto Balduíno, Clóvis Dutra 

e Maria Aparecida Gomes Dutra, sem resolução do mérito.Condeno as 

Requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 882080 Nr: 18079-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANACA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO. - OAB:10.166/MT, FÁBIO ARAUJO GOMES - OAB:43.318/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FABIANO SOARES - 

OAB:100.357, GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - OAB:9148/MT, 

KALINE BATISTA SANTOS - OAB:369637

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 2019, às 16:30 horas.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 216.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 726709 Nr: 22535-31.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBER MELQUIS VENANDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Weber Melquis Venande 

de Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, que serão reciprocamente distribuídos em 50% (cinquenta por 

cento) entre eles, nos termos do artigo 85, §2º c/c artigo 86, ambos do 

Código de Processo Civil. A cobrança em face da parte Requerente ficará 

suspensa, por inteligência do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça 

gratuita).Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085555 Nr: 4072-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO PONCE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de maio de 2019, às 14:30 horas.

Intimem-se pessoalmente as partes para que compareçam ao ato, sob 

pena de confissão.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

obedecer ao disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, caso haja, será fixado ponto controvertido e analisado 

preliminar, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 921106 Nr: 44079-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS A IVOGLO TRANSPORTES ME, VINICIUS 

AMADOR IVOGLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EURIS BOTON, SUL AMERICA 

NACIONAL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA TEIXEIRA 

CONCEIÇÃO CORREA - OAB:20.311, JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FERNANDO EMILIO GARCIA DE 

MORAES CHAGAS - OAB:16605 OAB/MT, ROBERTO MENDES DIAS - 

OAB:115433

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 2019, às 16:30 horas.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 214.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1064334 Nr: 52864-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de abril de 2019, às 16:30 horas.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 213.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1049595 Nr: 46213-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALLAZO E CIA LTDA - ME, RODRIGO PALLAZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDEN INDUSTRIA E MONTAGEM 

ELETROMECANICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPONI BRANCO - 

OAB:2062-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andré mário goda - 

OAB:125.325 SP, JULIO CÉSAR MONTEIRO - OAB:196.043 SP

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 2019, às 14:30 horas.

Intimem-se pessoalmente as partes para que compareçam ao ato, sob 

pena de confissão.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

obedecer o disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, caso haja, será fixado ponto controvertido e analisado 

preliminar, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 906751 Nr: 34741-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDREY DE OLIVEIRA SANTOS, ROSINEIDE SANTOS 

DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNERÁRIA DOM BOSCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA MARQUES 

QUINELLATO - OAB:17.406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ELISA PERON - 

OAB:14.604, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 2019, às 16:30 horas.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 167.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1062818 Nr: 52260-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FIGUEIREDO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FRANCISCO GARCIA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:16336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6.755/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 2019, às 15:30 horas.

Intimem-se pessoalmente as partes para que compareçam ao ato, sob 

pena de confissão.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

obedecer ao disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, caso haja, será fixado ponto controvertido e analisado 

preliminar, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 15772 Nr: 6844-31.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 Vistos etc.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso promoveu o presente 

Cumprimento de Sentença em face de Ilsa – Indústria Luellma S/A, ambos 

qualificados nos autos.

Observa-se que em fl. 94 houve o deferimento da suspensão do 

processo.

 Transcorrido o prazo, a parte Exequente foi intimada pessoalmente para 

promover o andamento do feito, todavia quedou-se inerte (fl. 96).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que a Defensoria Pública foi devidamente intimada para 

promover o andamento do feito, todavia quedou-se inerte conforme atesta 

certidão de fl. 96, estando o processo paralisado há mais de 30 (trinta) 

dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pela Exequente, 

pois, ainda que intimada pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

Cumprimento de Sentença promovido por Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso em face de Ilsa – Indústria Luellma S/A, sem resolução de 

mérito.

Deixo de fixar custas, bem como, honorários advocatícios.

 Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 232679 Nr: 2068-07.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES E MICHELOTTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NARKEVICS - 

OAB:207967, RODRIGO ROCHA LEAL GOMES DE SÁ - OAB:OAB/SP 

290.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 
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ANDRADE - OAB:9.385/MT

 Vistos etc.

Considerando que a intimação de fl. 362 não foi publicada no nome do 

advogado do Exequente indicado em fl. 348, determino a inclusão deste no 

sistema Apolo e capa dos autos, após, intime-se a referida parte para 

promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109431 Nr: 14459-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL OLIVEIRA SILVA, MARILZA LIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada que 

jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável pelo 

presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 2019, às 14:30 horas.

Intimem-se pessoalmente as partes para que compareçam ao ato, sob 

pena de confissão.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

obedecer ao disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, caso haja, será fixado ponto controvertido e analisado 

preliminar, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1136080 Nr: 25613-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCHOAL IRIA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a Requerente através do seu patrono, para que traga 

planilha de cálculo atualizada, nos termos da presente decisão, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Inxistindo manifestação cumprindo a diligência, os 

autos será encaminhado ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1112384 Nr: 15675-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFGDS, CLAUDINÉIA CRISTIANE ARAÚJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 18583 Nr: 32964-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes David Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPINA TRANSPORTES LTDA., FABIO 

COIATELLI, LINA COIATELLI, ROD. LIDERBÁS LTDA, APIC - ADM. PART. 

IM. COIATELLI LTDA, S.A TRANSP. ITAIPAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN B. FERREIRA 

- OAB:1817, ARAMIS MELO FRANCO - OAB:4395-A/MT, JOÃO 

BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT, RUBINEY INÁCIO FERREIRA 

PINNO - OAB:16.498-B, TANIA ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSÉ DE BRITO 

NETO - OAB:76.877/RJ, Daniele da Silva Castro - OAB:5467-B, 

GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - OAB:5092/MT, Isadora 

Bustamante Simões - OAB:186652, PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4893-A/MT, TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - 

OAB:5.725/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes requeridos (as) 

para manifestar acerca dos Embargos de Declaração fls. 843/845 no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1137717 Nr: 26431-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH MARIA CORASSA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONORIO DE 

CASTRO - OAB:3541-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1162283 Nr: 36864-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALEXANDRE FURTADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 919994 Nr: 43432-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS & CIA LTDA ME, OESTE FORMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12013/MT, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19248, EDUARDO H. CUBITZA - OAB:OAB/MT 10742, ELISABETE 
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AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, 

THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO das partes e assistentes técnicos para ciência da 

designação da perícia para o dia 19/11/2018, as 14h, no local objeto da 

lide.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 457526 Nr: 27806-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 

cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 900560 Nr: 30266-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RAMOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento da sentença, no prazo de cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 907345 Nr: 35132-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5º SERVIÇO NOT. E REG. DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSC. 

IMOBILIÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT, JOSÉ WILZEM MACOTA - OAB:7.481-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca da exceção de pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036964-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado está 

litigando em desfavor da parte Requerida, nos termos do artigo 145, III do 

CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais 

neste presente feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, com as 

devidas anotações no sistema. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037014-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado está 

litigando em desfavor da parte Requerida, nos termos do artigo 145, III do 

CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais 

neste presente feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, com as 

devidas anotações no sistema. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035225-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. A Requerente objetiva, em sua inicial, o arresto de valores nas 

contas bancárias da Requerida, via sistema Bacenjud, a fim de garantir 

futura execução, pois a Requerida não cumpre com suas obrigações. 

Embora o argumentado na inicial, entendo ser incabível, ao menos neste 

momento processual, o deferimento de arresto de bens via sistema 

Bacenjud. Isso porque, não se fala ainda em título executivo e sequer 

houve a tentativa de localização da Requerida para pagamento da dívida 

ou para que apresente embargos. Em caso análogo, o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou entendimento de que “o arresto de seus bens na 

modalidade on-line” somente é admissível se “frustrada a tentativa de 

localização do executado” (STJ – 3ª Turma – REsp 1338032/SP – Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 05/11/2013, DJe 29/11/2013). Saliento, no 

entanto, que se restarem infrutíferas as tentativas de localização da 

Requerida, nada impede o deferimento da medida posteriormente. Dessa 

forma, indefiro o pedido de arresto de bens junto ao sistema Bacenjud. 

Expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 dias, para pagamento do 

débito e dos honorários advocatícios de cinco por cento do valor da causa 

(art. 701, caput, do Código de Processo Civil), ou para oferecimento de 

Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a parte Requerida ficará 

isenta do pagamento das custas processuais (artigo 701, §1º, do Código 

de Processo Civil). Deverá constar no mandado que não havendo 

cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). A parte Requerente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018062-38.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE BELLUF GALERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMOND HOUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 05/02/2019, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032672-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD EDWIN CREW (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (RÉU)

RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder com o pagamento da guia pública de diligência do Sr. oficial de 

justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023587-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINE PAIM DA SILVA CREPALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA OAB - MT0012246A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 05/02/2019, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023962-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 05/02/2019, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036468-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZELINDO ZAPALA NETO 28725181858 - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, interposta por 

pessoa jurídica sem fins lucrativos que requer a gratuidade de Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais. Cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária à 

pessoa jurídica, todavia, necessário à comprovação da impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do STJ, 

que assim, dispõe: Súmula nº 481 do STJ “Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, 

não restando demonstrada nos autos a incapacidade financeira, intime-se 

a parte exequente, por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos documento 

hábil de comprovação de sua hipossuficiência, ou ainda, para no mesmo 

prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037040-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE SOUZA BOMFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que traz como objeto: penhora de 

bens na residência do executado. Justiça Gratuita. Estando a presente 

missiva revestida dos requisitos exigidos pelo artigo 260 do CPC, 

determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado. Atendam-se as disposições contidas no artigo 

1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à 

comarca de origem com as homenagens deste Juízo, com as baixas 

necessárias disciplinadas na CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034744-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIGRID MARIA DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Código n. 1034744-68.2018.8.11.0041(p) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerente para comprovar o recolhimento das custas de distribuição no 

prazo de 30 dias, sob pena de extinção e arquivamento. Comprovado o 

recolhimento, voltem os autos conclusos para análise de pedido com tutela 

de urgência. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036384-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARQUES CAMARA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe n.1036384-09.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: 1) Indicar sua opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação (art. 319, VII); 2) Juntar fotografias do imóvel e do 
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local de instalação do relógio medidor, além de autos outros elementos de 

prova que possibilite este juízo avaliar o consumo de energia elétrica de 

s u a  r e s i d ê n c i a ,  c o m  b a s e  n a  c a r g a  i n s t a l a d a 

(eletrodomésticos/equipamentos elétricos), número de moradores, etc..., 

3) Juntar declaração imposto renda e/ou outro elemento de prova a fim de 

alicerçar o pedido de gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o art. 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, 

voltem os autos conclusos para análise de decisão de tutela de urgência. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036414-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA CONCEICAO NUNES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de 

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Assim, não havendo nos autos demonstração 

de requerimento pleiteado pela parte requerente, na via administrativa, 

inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, por 

falta de configuração da formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário. No caso, a parte autora requer a gratuidade da justiça, todavia, 

deixa de informar no pedido inicial sua qualificação profissional, 

limitando-se a dizer que se encontra desempregado, sem fazer prova de 

tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado, não significa 

que não tenha profissão. Diante do exposto, intime-se a parte requerente, 

via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido 

inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, bem 

como, informando sua qualificação profissional conforme estipula o artigo 

319, II do CPC, e ainda, para demonstrar que faz jus ao benefício da 

gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036415-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS OLIVEIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora requer a 

gratuidade da justiça, todavia deixa de informar na inicial sua qualificação 

profissional limitando-se a informar que se encontra desempregado, sem 

fazer prova de tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado 

não significa que não tenha qualificação profissional. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036421-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LUBIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora requer a 

gratuidade da justiça, todavia deixa de informar na inicial sua qualificação 

profissional limitando-se a informar que se encontra desempregado, sem 

fazer prova de tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado 

não significa que não tenha qualificação profissional. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036518-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LUIS TAMAIO FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora requer a 

gratuidade da justiça, todavia deixa de informar na inicial sua qualificação 

profissional limitando-se a informar que se encontra desempregado, sem 

fazer prova de tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado 

não significa que não tenha qualificação profissional. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036516-66.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

IZALEA SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036658-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JACINTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Assim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletrônicamentente 

no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036670-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARROS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Assim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletrônicamentente 

no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036675-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 
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do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Assim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletrônicamentente 

no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036732-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVA FERREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Assim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletrônicamentente 

no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036812-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA COSTA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Assim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletrônicamentente 

no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036990-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Assim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletrônicamentente 

no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 
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Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036940-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SCHEIDEGGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, que a parte requerente formula pedido de 

gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, de fazer prova 

nos autos da alegada miserabilidade. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar que faz 

jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito documento hábil de 

comprovação da alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, 

holerite ou última declaração de imposto de renda) ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036849-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE ALVES MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Assim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletrônicamentente 

no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036484-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de 

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Assim, não havendo nos autos demonstração 

de requerimento pleiteado pela parte requerente, na via administrativa, 

inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, por 

falta de configuração da formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário. No caso, a parte autora requer a gratuidade da justiça, todavia, 

deixa de informar no pedido inicial sua qualificação profissional, 

limitando-se a dizer que se encontra desempregado, sem fazer prova de 

tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado, não significa 

que não tenha profissão. Diante do exposto, intime-se a parte requerente, 

via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido 

inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, bem 

como, informando sua qualificação profissional conforme estipula o artigo 

319, II do CPC, e ainda, para demonstrar que faz jus ao benefício da 

gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência(cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037008-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 
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declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036655-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENDER DE SOUZA MENDES SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029389-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA ADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora requer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença. No caso, a sentença transitou em julgado (Id 

15020928), e não havendo comprovação do pagamento da condenação 

nos autos, defiro o pedido de execução formulado no Identificador nº 

15539396. Proceda-se as anotações fazendo constar a fase de 

Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a parte requerida, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, 

na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. 

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para em cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado 

do débito exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase 

de execução, ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036092-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que traz como objeto a citação da 

parte requerida, sendo a parte Requerente beneficiária da gratuidade da 

justiça. Estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo artigo 260 

do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia 

da presente como mandado. Atendam-se as disposições contidas no 

artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se 

à comarca de origem com as homenagens deste Juízo, com as baixas 

necessárias disciplinadas na CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022341-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TORRES PIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO PINHEIRO SARAIVA OAB - RN4277 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DOS ANJOS AZAMBUJA (REQUERIDO)

 

Intimação do Requerente para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003312-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDO SOARES DE ANDRADE (AUTOR(A))

ROSEMERI CONSTANTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 16185497.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005124-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL GONCALVES DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 16185985.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005971-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECICLA SOL INDUSTRIA E RECICLAGEM DE PNEUS INSERVIVEIS LTDA 

(RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 16186207.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007421-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE OLIVEIRA BORGES JUNQUEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16186474.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014082-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMIX CONCRETO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de 

ID:16186734.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014432-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA OAB - SP227256 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP (RÉU)

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (RÉU)

EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16186921.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018746-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de 

ID:16187188.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021091-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELDELIM RIVAS MASCARENHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIEL BENEDITO DA COSTA PEIXOTO (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de 

ID:16187558.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025711-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca das correspondências devolvidas de 

ID:16187988 e ID: 16187968.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020818-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE FERREIRA DE PAULA (EXECUTADO)

LORENA PAULA MACHADO (EXECUTADO)

 

Intimação da pare autora para promover o regular andamento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030246-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES OAB - MT0007573A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16188563.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034034-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE MORAIS CAMPOS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil (Certidão de 

Nascimento), onde a parte requerente vem assistida pela Defensoria 

Publica, requerendo a gratuidade da justiça, sob a alegação de não 

possuir condições para arcar com as despesas processuais, instruindo o 

pedido com os documentos necessários. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

artigo 99, § 2º do CPC, defiro a requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça. Dê-se vista dos autos ao Ilustre representante do Ministério Público 

para se manifestar, no prazo legal. A seguir, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se pessoalmente a Defensora Pública dos atos 

processuais - art. 183, § 1o do CPC. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038825-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURESLINA APARECIDA MARTINS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16188739.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1032274-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARTINS DIAS (AUTOR(A))

DORIVALDO APARECIDO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO(A))

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA CIPA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Em que pese estarem elencados no artigo 260 CPC, os requisitos 

essenciais da carta precatória, a presente missiva não se encontra 

revestida dos requisitos legais, pois se encontra desacompanhada do 

mandato conferido ao advogado, além de não ter sido cadastrada como 

Carta Precatória. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o inciso I, do 

art. 267, do CPC, devolva-se a presente carta precatória ao Juízo de 

origem, observando as formalidades legais, estabelecidas na CNGC/MT. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034134-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIF COML SERVICE CENTER "DR ALBERT SABIN" 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEIXAS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Cobrança interposta por pessoa jurídica, com 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de recursos para arcar 

com as despesas processuais. Tratando-se de pessoa jurídica que não 

tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, cabe a esta, demonstrar 

por documento hábil sua incapacidade financeira, o que não ocorreu neste 

caso. Cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária à 

pessoa jurídica, todavia, necessário à comprovação da impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do STJ, 

que assim, dispõe: Súmula nº 481 do STJ “Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, 

intime-se a parte exequente, por seu procurador, via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos 

documento hábil de comprovação de sua hipossuficiência, ou ainda, para 

no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019776-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO URBANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração interposto nos 

autos. No ensejo, encaminho intimação da parte Requerente para 

apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014450-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

RICARDO CAIXETA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028336-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001029-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES ZANELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA ZANELLI DE OLANDA OAB - MT22283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACILEY AUGUSTA DA GUIA (RÉU)

JOSE EDUARDO LEMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Processo concluso sem cumprimento de ato ordinatório, por não 

constar certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada no feito. 

Dessa forma, devolvo os autos à secretaria, para que certifique ou que 

aguarde o decurso do referido prazo. A seguir, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de cumprimento de sentença formulado 

no Id 15969597. Intime-se o a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1036396-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036607-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA DAS GRACAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA OAB - MT11731/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Ação proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso - MT, fundamentado no que dispõe o Provimento n.º 04/2008-CM, 

determino sua redistribuição para uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Públicas da Capital - MT, com as homenagens deste Juízo. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035360-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DO CARMO CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ THURCHEN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CONCEIÇÃO VASCONCELOS TURCHEN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que tem como objeto: citação. A parte 

Requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, e vem assistida pela 

Defensoria Pública que dispensa a apresentação do instrumento 

procuratório. Dessa forma, estando a missiva revestida dos requisitos 

exigidos pelo artigo 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem 

deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. Atendam-se as 

disposições contidas no artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o 

cumprimento, devolva-se à comarca de origem com as homenagens deste 

Juízo, com as baixas necessárias disciplinadas na CNGC/MT. Intime-se a 

parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030419-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYANE DE AGUIAR LEOBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe n.1030419-50.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, A parte Autora NÃO 

atendeu integralmente o despacho proferido no id.15568619. INTIME-SE a 

parte Requerente, pela segunda vez, para no prazo de 15 (quinze) dias: 

1) Comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 2) 

JUNTAR aos autos faturas detalhadas e legíveis relativas aos meses 

impugnados, bem como, histórico de consumo dos anos de 2017 e 2018, 

devendo se atentar para que o comprovante de pagamento não inviabilize 

a leitura das informações e dados constantes no documento; 3) JUNTAR 

aos autos documentos/faturas que demonstrem que o valor cobrado pelo 

consumo era na média de R$ 170,00 (cento e setenta reais), conforme 

alegado na exordial. 4) Esclarecer/informar se o pedido de tutela de 

urgência ainda permanece hígido, haja vista a informação de que o débito 

foi renegociado; Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

minutar decisão com pedido de tutela de urgência. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008057-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEHAL ENGENHARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLDMUR CARNEIRO OAB - GO28486 (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE QUEIROZ BARRETO NETO OAB - GO29263 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016455-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

frederico azevedo e silva (EXECUTADO)

ANACRETA LOPES VITORASSO (EXECUTADO)

CALEB LOPES VITORASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder com o pagamento da guia pública do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026334-21.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RENT LOC EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder com o pagamento da guia pública de diligência do sr. oficial de 

justiça.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 829220 Nr: 35039-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR JOSE BERTHOLDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

SCHEILLA C. L. MORAES - OAB:10222

 Certifico que, encaminho intimação do advogado JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO , para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1341106 Nr: 18033-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA FERREIRA PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABA III SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1341106

VISTOS,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA, na qual as 

partes Autoras requerem o cumprimento provisório da sentença prolatada 

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais (código n.1067436).

As fls. 36, perfaz juntada de certidão de interposição de recurso dotado 

de efeito devolutivo, razão pela qual, resta preenchido o requisito para 

cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520 do CPC.

Dessa forma, verifico que inexistem óbices à pronta execução do 

comando sentencial.

Com relação à obrigação de pagar, verifico que o cálculo imbricado pelos 

Autores as fls. 196, de forma equivocada, englobou o valor da 

condenação relativo a danos morais e da multa por descumprimento de 

ordem judicial, porquanto a forma de incidência dos consectários legais é 

distinta para cada um dos valores, conforme restou consignado na 

sentença:

(...)

CONDENO ainda as Requeridas solidariamente, pagar a cada um dos 

Requerentes, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos 

morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária 

(INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ), e, ainda, o valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) a título de multa por descumprimento de ordem 

judicial, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária 

(INPC) a partir da presente.

(...)

A par disso, entendo que o cálculo deve ser retificado.

Com relação à obrigação de fazer, a sentença exequenda, assim 

determinou (fl. 60):

“(...)

CONDENO as Requeridas SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

III SPE LTDA e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, na obrigação de 

fazer, consubstanciada na entrega do restante da documentação 

necessária para viabilizar o processo de financiamento do saldo devedor 

pelos Requerentes, na instituição de sua preferência, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de incidir novamente na multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento. Para tanto, as 

partes Requerentes deverão juntar aos autos a lista da documentação 

solicitada pela instituição bancária, e, somente a partir daí é que iniciará a 

contagem do prazo para as Requeridas.

(...)”

As fls. 63/65, consta cópia do requerimento formulado pelas partes 

Autoras nos autos principais informando a relação de documentos para 

realização do financiamento bancário, conforme determinado na sentença, 

bem ainda, as fls. 66/71, perfaz manifestação da parte Requerida ora 

Executada, informando a juntada dos respectivos documentos, pugnando 

pela concessão de prazo suplementar de 15 dias para a juntada nos autos 

da matrícula atualizada do imóvel e a certidão de tributos.

Por sua vez, os Autores/Exequentes em nenhum momento naqueles autos 

informaram da necessidade da juntada dos originais ou cópias 

autenticadas dos referidos documentos, circunstância essa que somente 

foi trazida a baila neste momento processual, razão pela qual, não 

vislumbro razões para reputar descumprida a ordem judicial e por 

consequência a incidência das astreintes postulada no item “b.3 (fl.12).

Importante frisar ainda que essa questão somente não foi dirimida e 

oportunizada à parte Requerida em tempo hábil, em razão dos autos terem 

sido encaminhados para o Tribunal de Justiça para análise do recurso de 

apelação, sendo certo ainda que somente agora em 05/10/2018 é que os 

Autores promoveram o presente cumprimento provisório da sentença, o 

que também corrobora à afastar a incidência da multa, não podendo se 

beneficiarem do ônus da própria inercia nesse interregno em que essa 

questão não estava suscetível de discussão.

 Com relação ao documento de fl.114, verifico que de fato o extrato 

analítico emitido pela Requerida/Executada não observou os parâmetros 

estabelecidos na sentença, porquanto o saldo devedor para fins de 

apurar o valor a ser financiado pelos Requerentes, deveria ser corrigido 

somente até dezembro/2015 (data do distrato unilateral indevido).

A par de tais considerações, DEFIRO por ora TÃO SOMENTE o pedido de 

execução provisória COM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

determinando que a imediata INTIMAÇÃO das partes 

Requeridas/Executadas para, conforme postulado pelas partes Autoras 

tão somente neste momento processual, trazerem aos autos os 

documentos originais e/ou fotocópias autenticadas listadas no item “a” da 

petição inicial, devendo observar quanto a correção do saldo devedor 

para fins de apurar o valor a ser financiado pelos Requerentes somente 

até dezembro/2015 (data do distrato unilateral indevido), no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de nova incidência da multa já fixada na sentença a 

partir do decurso do prazo ora concedido.

Comprovado o cumprimento ou havendo impugnação pela parte 

Executada, dê-se vista dos autos à parte Exequente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, ficando desde já autorizada o desentranhamento dos 

documentos mediante fotocópia nos autos.

 Dispenso a caução, com base no que dispõe o inciso III, do artigo 521, do 

CPC.

 Com relação a OBRIGAÇÃO DE PAGAR, INTIMEM-SE as partes 

Exequentes para no prazo de 05 (cinco) dias retificarem o cálculo do valor 

da condenação, observando os parâmetros estabelecidos na sentença e 

na presente decisão, sob pena de indeferimento do pedido.

Com a juntada da manifestação da parte Exequente, voltem os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018.

 YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 825275 Nr: 31286-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLAUDIO DUBIANI RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO MOREIRA DA COSTA, 

AMÉLIA DA SILVA COSTA, JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA., 

GALDINO ANTONIO DA FONSECA COSTA, ERASMO OLIVEIRA ROCHA, 

CASTURINA MENDES DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerente para no prazo legal, 

promover o regular andamento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 817888 Nr: 24308-43.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE TEREZINHA TRANCOSO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1098453 Nr: 9907-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CHAVES JORGE, MICHELLY MOURA 

MATOS CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 801000 Nr: 7429-58.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO PIRES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos 

artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial perpetrado por MÁRCIO PIRES DE MIRANDA, em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.CONDENO a parte Requerente 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, 

ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade se beneficiária da 

justiça gratuita (art. 98,§3º do NCPC).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1031650 Nr: 37609-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO BARBOZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:OAB/MS 9.979, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 244/245 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autora) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 860434 Nr: 2078-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIL CANUTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (Requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

244/257.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 704000 Nr: 38667-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TOSHITAKA KATO, JOÃO PAULO 

KATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação do requerente para no prazo legal, 

promover o regular andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 13344 Nr: 6221-64.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL LOCADORA DE VEÍC. EQUIP. ESPECIAIS SERV. E 

COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DA SILVA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, CLAUDIO CESAR CORDEIRO - 

OAB:4713/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de justiça de fl. 162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1132188 Nr: 23960-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ELIZA NEVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de 

fls.70/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 332272 Nr: 3116-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILIANO COSTA SAMPAIO, JOSÉ ANTONIO 

SAMPAIO, Auta Aparecida Costa Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Gill Ferreira Machado - 

OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI SOARES DE MIRANDA - 

OAB:15,123

 Certifico o decurso de prazo para o requerente manifestar nos autos 

acerca da decisão/intimação de fls. 193. Certifico ainda que encaminho 

intimação do requerente para no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 458788 Nr: 28589-47.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA OPPELT CAMPONOGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 764716 Nr: 17371-51.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BASTOS DA SILVA, FABIO SANTOS DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA GONÇALVES DE MORAIS SILVA, 

ELIDIO PORTO DE FIGUEIREDO, DALVACI GHISI, GILBERTO PORTO 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para o requerido manifestar nos autos 

acerca da intimação de fls. 82. Certifico ainda que encaminho intimação 

dos requerentes para no prazo legal, promover o regular andamento 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945745 Nr: 57881-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI CONCEICAO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1102859 Nr: 11658-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA DE ALVARENGA SILVA, VALDEVINO 

DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GOMES DE FREITAS - 

OAB:18613/M T, LUCIANA GOMES DE FREITAS - OAB:14968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação para a parte autora, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, encontrada na fl. 79 do 

presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1040837 Nr: 42000-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENIZI REIS DE ARRUDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659/O

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, no prazo legal 

manifestar acerca da impugnação de fls. 162.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 876553 Nr: 14474-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO CARLOS DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:AMAMBAI/MS

 Código do Processo nº 876553

Vistos,

 Dando prosseguimento a determinação de folhas 63, designo o dia 31 de 

maio de 2016, as 1400:00mn, para realização da audiência de conciliação.

Intime-se a parte autora por seu patrono, via DJE.

Cite-se o requerido, na forma determinada (fls.63).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2016.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 786926 Nr: 40836-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOC USINADOS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK CENTER PC CAMIN. E CARRETAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO EVANGELISTA 

MARQUES - OAB:211433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE CARVALHO 

RIBEIRO - OAB:102068/MG, MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA - 

OAB:1445A/MG

 Certifico que, encaminho intimação para a parte autora, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, encontrada na fl. 119.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 702401 Nr: 37022-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA EDUCACIONAL DOS SERVIDORES DA 

ETF-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINO LUCIO DA FONSECA, SANDRA 

MARA GOMES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBY SANDOVAL DA MATA 

- OAB:16293/O

 Processo Código n. 702401

VISTOS,

Em tempo, verifico que a procuração mencionada as fls. 14 não foi juntada 

no “anexo 01”.

Desta feita, INTIME-SE a r. causídica da parte Exequente para no prazo de 

05 (cinco) dias sanar a irregularidade apontada, sob pena de revogação 

do despacho de fl.466.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 13986 Nr: 76-65.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER POSTOS E SERVIÇOS LTDA, 

CLARICE FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Certifico que encaminho intimação dos requeridos para manifestarem nos 

autos acerca do pagamento de fls. 451/453.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10356 Nr: 6434-07.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON JORGE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO - OAB:3.826/MT, 

REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Geraldo Carlos de 

Oliveira, para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1151201 Nr: 32216-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do laudo pericial de fls.177/178. Dito Isto, segue o referido despacho:(...) 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de 

15 (quinze) dias, manifestem quanto ao laudo, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 732249 Nr: 28418-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCY FERREIRA CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELLEER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654, ANNA LAURA FERREIRA CORTEZ - OAB:13917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA S. MENNA BARRETO 

FERREIRA - OAB:7329-MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9.552/MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento do saldo remanescente de fls. 187/190.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1033843 Nr: 38555-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

JULIO CESAR ORLANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA VARJAO FORTES - 

OAB:17832/O, RAIANE ROSSETO STEFFEN - OAB:13.371

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Maria Ligia de Oliveira, 

para devolver os autos em 3 (três ) dias, sob pena de busca e apreensão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007225-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY APARECIDA MASSOLI PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO MASSOLI TICIANEL PEREIRA OAB - 996.998.771-20 

(REPRESENTANTE)

ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS OAB - PR83570 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1007225-21.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, RECEBO a EMENDA 

SUBSTITUTIVA da petição INICIAL anexada ao Id.13864902, devendo ser 

RISCADO dos autos a petição juntada no id.12225517. Cuida-se de AÇÃO 

DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

aviada por MARLY APARECIDA MASSOLI PEREIRA representada por seu 

curador ERICO MASSOLI TICIANEL PEREIRA, em desfavor de ATACADÃO 

S/A DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA. Narra que adquiriu serviços 

de crédito, via “Cartão de Crédito Atacadão”, em uma loja física da 

empresa na cidade de Cuiabá-MT, onde reside, na data de 07 de 

novembro de 2017, no entanto, é curatelada por seu filho ora 

representante legal e está válida desde o dia 24 de outubro de 2017, até o 

presente momento (alvará de curatela anexo)., o qual não acompanhou o 

fechamento do negócio. Obtempera que inobstante a condição de 

curatelada, que se fundamenta exatamente no comportamento pródigo da 

consumidora, a empresa concedeu crédito a ela, sem realizar pesquisas 

necessárias acerca de sua capacidade para os atos da vida civil, ou 

mesmo sobre sua ausência de renda própria. Diz que o curador da 

consumidora buscou o serviço de atendimento ao consumidor da empresa 

por mais de 10 vezes, requerendo pura e simplesmente informações 

sobre a natureza e quantidade da dívida, abertura de processo de 

negociação para pagamento, imediata suspensão do cartão de crédito, e, 

posteriormente, cancelamento total do contrato, todavia, não obtivera êxito 

à resolução do problema. Salienta que passaram a receber cobranças 

relativo aos débitos do cartão de crédito, e que mesmo após efetuar o 

pagamento do débito as ligações não cessaram, razão pela qual notificou 
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extrajudicialmente a empresa Requerida na tentativa de resolver de forma 

amigável também não logrou êxito em obter maiores informações sobre os 

valores cobrados e a rescisão da avença. Requereu a concessão de 

tutela de urgência para o fim de suspender o cartão de crédito em nome 

da parte Requerente, de forma a evitar que ela cause ainda mais prejuízos 

a si mesma em razão de sua doença e da prodigalidade dela resultante, 

bem ainda para determinar à empresa Requerida trazer aos autos as 

faturas vencidas que vem atualmente sendo cobradas, de forma que o 

curador possa pagá-las e evitar eventual negativação; Requereu ainda o 

deferimento da tutela de urgência para determinar a cessação imediata 

das cobranças na pessoa da curatelada, devendo restringir as cobranças 

ao seu curador, que é a pessoa juridicamente capaz para tanto. É O 

NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex. O caso em 

apreço, é indene se tratar de relação de consumo, porquanto a Autora se 

enquadra na condição de consumidora (artigo 2º) e o Réu na condição de 

fornecedor (artigo 3º, §2º), conceituados pelo Código de Defesa do 

Consumidor. No caso, a probabilidade do direito autoral exsurge 

inconteste, notadamente porque a Requerente não está a negar o 

pagamento dos débitos eventualmente contraídos, todavia, há evidências 

de que mesmo após o respectivo pagamento, a parte Requerida continua 

enviar mensagens de cobrança via SMS e por meio de ligação, sem, 

contudo, especificar de forma clara sobre a origem e evolução da dívida. 

Além disso, o Código De Defesa do consumidor lhe assegura o direito à 

informação clara e adequada sobre os produtos ou serviços que contrata 

(art. 6º, inciso III), incluindo aí quanto a discriminação das cobranças que 

lhes são enviadas seja via SMS ou ligação telefônica. De outra sorte, a 

parte Autora é interditada cujo fundamento recai exatamente por conta do 

seu comportamento pródigo, estando nos autos comprovação da 

notificação extrajudicial e e-mails encaminhados à Requerida noticiando 

todos os percalços envolvendo a contratação do cartão de crédito e 

solicitando o respectivo cancelamento, subsistindo ainda indícios robustos 

quanto ao desatendimento da solicitação, já que as ligações e mensagens 

de cobrança não cessaram. Posta a questão desta forma, a 

hipossuficiência da parte Autora frente ao Requerido, que de forma 

indiscutível tem o dever de prestar uma informação clara e precisa sobre 

os serviços que presta, e a natureza da demanda, demonstram 

suficientemente a necessidade do de cancelamento do cartão de crédito e 

a suspensão das cobranças. Da mesma forma o perigo de dano ressai 

cristalino, visto que em decorrência do estado de saúde da parte 

Requerente, por óbvio a manutenção das cobranças poderá agravar seu 

quadro clínico, sem contar que eventual demora no cancelamento do 

cartão acarretará maiores prejuízos financeiros. Por fim, não há sequer 

cogitar a existência de perigo da irreversibilidade na concessão da 

medida, pois no caso em tela, o que se tem na verdade, é o perigo inverso, 

justamente pela condição psíquica da Requerente, sendo certo que 

eventual cobrança poderá ser retomada posteriormente, caso 

comprovada a legitimidade. ANTE O EXPOSTO, estando devidamente 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, do CPC, 

DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente MARLY 

APARECIDA MASSOLI PEREIRA representada por seu curador ERICO 

MASSOLI TICIANEL PEREIRA, para DETERMINAR que o Requerido 

ATACADÃO S/A DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, no prazo de 

48h (quarenta e oito horas) CANCELE o cartão de crédito 

n.543882****6709 vinculado ao Banco CFS S/A, contrato n.10006420250, 

e ABSTENHA de promover qualquer tipo de cobrança (via telefone, 

aplicativos, endereços eletrônicos, SMS, e CONGÊNERES), sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento; DETERMINO 

ainda à parte Requerida que colacione nos autos eventuais faturas 

vencidas ou vincendas a fim de viabilizar o respectivo pagamento pela 

parte Requerente. CONCEDO a inversão do ônus da prova em favor da 

Autora nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. CITE-SE a parte 

Requerida para conhecimento da ação e para comparecer a AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada pela 

Secretaria Judicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, bem como a existência de Emenda SUBSTITUTIVA da 

inicial. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013883-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO CUNHA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº 1013883-61.2018.8.11.0041(p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por JERONIMO 

DA CUNHA BEZERRA em desfavor de FACULDADE DE TECNOLOGIA 

SENAI MATO GROSSO (FATEC SENAI), aduzindo em apertada síntese que 

é formado em “Ciências da computação” pós-graduado e possuindo 

também o título de Mestre conferido pela Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul, /Federal de Mato Grosso, sendo que por vários 

anos foi professor junto a diversas faculdades da Capital, todavia, em 

virtude do cargo publico para o qual é concursado pelo Estado de Mato 

Grosso foi obrigado a se desligar das salas de aulas. Explica ter tomado 

ciência por meio de uma de suas ex-alunas que a parte Requerida havia 

incluído seu nome no quadro de docentes do curso “Superior de 

Tecnologia em Redes de Computadores e Desenvolvimento de Sistemas” e 

no Núcleo de Composições Docente Estruturante – NDE, criado com a 

finalidade de promoção de qualidade do curso. Esclarece nunca ter feito 

parte do quadro de funcionários ou do corpo docente da instituição de 

ensino ora Requerida, porém desde 2015 seu nome está sendo utilizado 

indevidamente como forma de obter uma melhor propaganda do curso e 

assim atingir o maior numero de alunos inscritos, e mais ainda como forma 

de conseguir a aprovação do MEC para assim disponibilizar o curso aos 

alunos. À vista disso, requereu em em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome do quadro de docentes da instituição e do Núcleo 

de Composição Docente Estruturante, e no mérito, a condenação da 

Requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais 

experimentados. É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige-se a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

referido códex; Em casos como dos autos, a alegação de inexistência de 

relação jurídica entabulada com a parte adversa mostra-se suficiente para 

o juízo sumário elaborado neste momento processual, sobretudo porque a 

princípio, se a parte nega a existência da própria relação jurídica 

subjacente, seria de todo desarrazoado exigir dela prova ou indícios sobre 

este aspecto negativo. Trata-se de incumbência impossível ou 

excessivamente difícil de ser realizada, o que, com fulcro no princípio da 

cooperação (art. 6º, CPC), bem como no art. 373, §1º do mesmo diploma 

processual, admite a distribuição do ônus da prova de modo diverso. 

Ademais, os direitos ao nome e à imagem são atributos da personalidade 

dos quais todos os seres humanos gozam, podendo ser proibidos o uso 

do nome e da imagem por terceiros para fins comerciais caso não haja 

autorização do seu titular ou caso a utilização não for necessária à 

administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, 

assegurando-se ao ofendido o direito de ver cessada a violação o 

ameaça de violação desses direitos, bem como o direito de resposta e 

indenização por danos materiais e morais - inteligência do art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal c/c artigos 12, 16, 18 e 20, caput, do 

Código Civil, in verbis: "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
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estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) V - e assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...) X - 

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação"; "Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, 

ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem 

prejuízo de outras sanções previstas em lei". "Art. 16. Toda pessoa tem 

direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome". "Art. 18. 

Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda 

comercial". "Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à 

administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação 

de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 

utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu 

requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 

honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins 

comerciais". Portanto, diante dos elementos probatórios que evidenciem a 

veracidade do direito alegado, afigura-se legítima sua defesa pelo 

Requerente, exsurgindo das próprias circunstancias do fato o perigo de 

dano ou ao resultado útil do processo, pois não há justifica para se 

aguardar o contraditório para que a tutela inibitória seja imposta à parte 

Requerida de modo a cessar a ofensa ao direito da personalidade do 

Autor. Por fim, insta registrar quanto a ausência perigo a que se refere o 

§3º do artigo 300 do CPC, diante da nítida e evidente reversibilidade da 

medida. ANTE O EXPOSTO, por estarem presentes os pressupostos do 

artigo 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado 

pela parte Autora JERONIMO DA CUNHA BEZERRA e DETERMINO que a 

parte Requerida FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI MATO GROSSO 

(FATEC SENAI), promova a EXCLUSÃO do Autor do quadro de corpo 

docente e do Núcleo de Composição Docente Estruturante-NDE, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e para comparecer a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada pela Secretaria Judicial, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, bem como a existência de Emenda SUBSTITUTIVA da inicial. A 

parte Requerente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. DETERMINO ainda a extração de 

cópia integral dos autos e a remessa ao Ministério Público do Trabalho e 

Delegacia Regional do Trabalho para apuração de eventual ilícito penal e 

administrativo. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008964-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU KUNZ FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado está 

litigando em desfavor da parte Requerida, nos termos do artigo 145, III do 

CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais 

neste presente feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, com as 

devidas anotações no sistema. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032336-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ELAINE SOARES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1032336-07.2018.8.11.0041 (p) APENSO ao Processo n. 

1031643-23.2018.8.11.0041 VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS objetivando em sede de tutela de 

urgência “[...] I - Que, LIMINARMENTE, INAUDITA ALTERA PARTE, em sede 

de antecipação de tutela de URGÊNCIA, determine que a Reclamada tão 

somente cumpra o determinado na legislação que rege a matéria, e que 

RECEBA e PROTOCOLE o requerimento administrativo de cobrança do 

seguro DPVAT da parte Requerente EM SUA SUCURSAL, tal como vinha 

normalmente recepcionando há muitos anos (doc. 6), e em conformidade 

com o que preceitua o art. 5º,§ 2 da lei nº. 6.194/74, sob pena de multa 

ASTREINTE diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), ou em valor que Vossa Excelência entenda razoável para o 

presente caso; [...]” É O NECESSÁRIO. DECIDO. É sabido que para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige-se a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. No caso dos autos a causa 

de pedir do pleito de urgência vindicado pelo Requerente é a recusa 

injustificada da seguradora Requerida em receber o requerimento 

administrativo para recebimento da indenização devida pelo Seguro 

DPVAT, cujo protocolo é requisito indispensável (condição da ação) para 

propositura de demanda judicial objetivando o recebimento da indenização; 

e que por essa conduta a parte Requerida estaria violando o direito do 

Autor de receber a indenização. Todavia, essa recusa da Requerida em 

receber o pedido administrativo de pagamento de indenização ao Autor, 

frente aos inúmeros postos de apoio e atendimento ao usuário segurado 

existentes na Capital e imediações (incluindo Várzea Grande), a primeira 

vista fragiliza sobremaneira a probabilidade do direito do Requerente em 

“obrigar exclusivamente” a Requerida receber seu requerimento 

administrativo. E dessa conclusão perfaz inequívoca a ausência de 

interesse/necessidade na propositura da ação, porquanto essa recusa da 

Ré não inviabiliza o exercício do direito do Autor através de outro ponto de 

atendimento, dentre eles outras 05 Seguradoras e 20 Agências dos 

Correios. Dito isso, exsurge a seguinte indagação: Qual o motivo para não 

procurar os outros 25 postos de atendimento existentes somente na 

Capital? É importante ressaltar que todas as demandas cominatórias 

interpostas com o mesmo objetivo e causa de pedir da presente ação 

estão subsidiadas em um único elemento de prova, que ao meu sentir 

constitui senão “prova genérica”, já que produzida em uma única 

oportunidade, inexistindo ainda qualquer outro elemento capaz de indicar 

que houveram outras tentativas sem sucesso, como também, não há 

sequer como saber se o atendimento reproduzido através de áudio e 

vídeo anexados nos autos ocorreu exatamente no protocolo do 

requerimento da parte que integra a presente relação processual. Aliás, 

extrai-se da gravação anexada nos autos, que não obstante a forma 

ríspida pela qual a preposta da Requerida informou o motivo pelo qual 

aquela sucursal não estaria recebendo os protocolos administrativos 

(porque deveriam ser protocolizados nos sindicatos), essa justificativa 

dependerá de maior incursão sobre os fatos (tese defensiva) para que 

possa ser reputada como infundada. Convém também deixar consignado 

que chegou ao conhecimento deste Magistrado, inclusive pelos próprios 

advogados atuantes frequentes em processos dessa natureza, que dias 

depois da distribuição desta ação, em 27/08/2018, foi confeccionado um 

termo de audiência de conciliação no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos do TJMT, onde restaram dirimidas 

tais controversas, ocasião em que compareceram outros representantes 

de Seguradoras integrantes do Consorcio, chamando atenção o fato da 

Seguradora ora Requerida ter se comprometido a manter o procedimento 

de “devolver o requerimento com um carimbo indicando a recusa por 

ausência de documentação”, quando os requerimentos não estiverem com 

a documentação da forma exigida pelos regulamentos. Tais circunstâncias 

levam a conclusão de que a questão controvertida, qual seja, sobre se em 
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algum momento houve recusa injustificada pela Seguradora Requerida, 

necessitará do contraditório. Some-se isso ainda ao fato que a grande 

maioria dos processos que envolvem o seguro DPVAT (com exceção das 

indenizações por morte e ressarcimento de despesas médicas) os 

beneficiários necessitam ser submetidos à perícia médica judicial, pois ao 

distribuírem a petição inicial sequer juntam um atestado médico a fim de 

demonstrar o mínimo de plausibilidade à existência da invalidez 

permanente de modo a fazer jus ao recebimento da indenização 

perseguida. A par disso, cônscio de todas as particularidades que 

envolvem o caminho a ser percorrido a fim de buscar o pagamento da 

indenização, especialmente o fato de existir outras formas até menos 

burocráticas para o protocolo do pedido administrativo (como é o caso das 

agências de correios), aliado ao entendimento da Suprema Corte no 

sentido de ser imprescindível a comprovação desse protocolo do pedido 

administrativo a fim de configurar o interesse de agir na propositura da 

demanda judicial, é que soa desarrazoado o deferimento da tutela 

pretendida da modalidade de urgência. Outra questão que induz à 

conclusão pela ausência de interesse de agir e/ou até mesmo da ausência 

do perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo consiste no 

fato de estarem sendo distribuídas concomitantemente a demanda 

cominatória de que trata estes autos a própria ação de cobrança do 

seguro, ou seja, se reside controversa sobre a recusa ao protocolo 

administrativo, fatalmente o interesse de agir de uma ou de outra ação 

restará prejudicado. Nesse ponto, ressalto que salvo melhor juízo, não 

consigo vislumbrar sequer a possibilidade de suspensão da ação de 

cobrança enquanto pendente a cominatória já que a existência do 

protocolo do pedido administrativo é condição sine qua non para tanto. 

Portanto, considerando que os pressupostos para a concessão da tutela 

de urgência são concorrentes, e estando eles ausentes pelas razões 

supra apontadas, não há se deferir o pedido na forma pretendida, 

devendo aguardar no mínimo, a apresentação da contestação para que 

melhor seja avaliada a presença dos elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito autoral e o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. ANTE O EXPOSTO, por não estarem presentes os 

pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA 

DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências dos artigos 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, §3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014233-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe n.1014233-49.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Não obstante a decisão 

proferida no id.13397177, verifico que a petição juntada pela parte 

Requerente no id. 13960694 como “emenda substitutiva da petição inicial”, 

ainda ressente de incongruências que dificultam a compreensão da causa 

de pedir com os fatos narrados e os documentos juntados nos autos. 

Desta feita, determino nova intimação da parte Autora para que no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da tutela de urgência: 1) 

Juntar nos autos as faturas de consumo de energia DE FORMA LEGIVEL 

acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, pois o 

“print” do extrato “da conta corrente” juntado no id.13369386 não permite 

sequer identificar a instituição bancária em que supostamente foi debitado. 

2) Esclarecer a existência ou não de outra demanda judicial, pois que da 

análise do extrato de contas juntado no id.13369351, é possível constatar 

a existência de informação quanto a suspensão do pagamento das 

faturas com vencimento em 19/07/2017; 18/07/2017; 26/09/2015, por 

conta de processo judicial. 3) JUNTAR as eventuais faturas subsequentes 

ao período impugnado, com os respectivos pagamentos, de modo que 

possa identificar se ainda persiste ou não o corte no fornecimento de 

energia elétrica, tendo em vista o lapso temporal da distribuição da ação 

até a presente data. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos 

para análise de decisão de tutela de urgência. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038522-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROMERO RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038522-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VICTOR 

ROMERO RANGEL REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. Tendo em vista a juntada do laudo pericial, 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seu advogado constituído nos autos 

(via Diário da Justiça), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem 

sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035415-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035415-28.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ CARLOS 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos. Tendo em vista a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes, 

por meio de seu advogado constituído nos autos (via Diário da Justiça), 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, 

nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009299-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE AMORIM (DEPRECADO)
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Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a certidão negativa do 

oficial de justiça e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017125-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(A))

L. B. D. S. (AUTOR(A))

E. S. D. S. (AUTOR(A))

M. F. D. S. A. (AUTOR(A))

CATARINO ODARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017125-62.2017.8.11.0041 AUTOR: LEIDIANE BRUNA 

DA SILVA, EDUARDO SANTANA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DA 

SILVA ALMEIDA, CATARINO ODARIO DA SILVA, MARIA DOMINGAS DA 

SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. M Vistos. Tendo em vista a juntada do laudo pericial, 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seu advogado constituído nos autos 

(via Diário da Justiça), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem 

sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002406-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR MARQUES CANGUCU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002406-95.2017.8.11.0002 AUTOR: ALCIMAR 

MARQUES CANGUCU RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, já houve 

manifestação da parte requerente (Id nº 13883629), INTIME-SE a parte 

requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000293-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ VIEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000293-17.2018.8.11.0041 AUTOR: PEDRO LUIZ 

VIEIRA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, já houve manifestação da parte 

requerente (Id nº 13756556), INTIME-SE a parte requerida, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial, nos 

termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 

01 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003018-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003018-76.2018.8.11.0041 AUTOR: DANIEL 

FERREIRA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, já houve 

manifestação da parte requerente (Id nº 13445876), INTIME-SE a parte 

requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017246-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MMSG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO EFIGENIO RODRIGUES OAB - MS9153 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO FERNANDES MORO (EXECUTADO)

LEANDRO ALVES MORO (EXECUTADO)

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028550-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO(A))

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034858-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034858-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIANO 

GONCALO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 
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por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15907664, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1030552-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA COSTA CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030552-92.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SOLANGE 

MACHADO RÉU: MANOEL DA COSTA CAMPOS W Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que a petição inicial não indica exatamente qual é a 

matrícula do imóvel usucapiendo, muito embora tenha sido acostada uma 

matrícula nos documentos apresentados. Aliás, sendo a matrícula 

apresentada a do imóvel a ser usucapido, necessário se faz que o autor 

indique de qual proprietário deriva o seu título, tendo em vista que há 

condomínio no imóvel, tendo em vista que, nos termos do R-02-108065, o 

imóvel pertence 30,58 ha para Edeval Dorico da Cruz e Silva e 2,06 ha fica 

em comum para Manoel da Costa Campos. Verifico, ainda, que a matrícula 

do imóvel apresentada no Id. nº 15346241 está desatualizada, posto que 

emitida meses antes do ajuizamento da presente demanda. Ocorre que tal 

documento deve ser colacionado com data atualizada, haja vista que 

indispensável para fins de identificação e citação da pessoa em nome da 

qual se encontra efetivamente registrado o imóvel. Outrossim, analisando 

detidamente o memorial descritivo apresentado, verifico que não contém 

os pressupostos necessários para individualizar adequadamente a área a 

ser usucapida. Destarte, dispõe o art. 1.200 da CNGC – Foro Extrajudicial, 

in verbis: “Art. 1.200. O Memorial descritivo/planta/laudo ou parecer 

técnico/ART./RRT, deve contemplar os requisitos a seguir elencados: I - 

subscritos/assinados por profissional credenciado (CREA/CAU e/ou 

INCRA – se a certificação tiver ocorrida antes da implantação do SIGEF) 

acompanhados pela respectiva ART. ou RRT, quitada; II - estar aprovados 

pela municipalidade, em se tratando de imóvel urbano, e em se tratando de 

imóvel rural, se se enquadrar nos prazos do Decreto nº 4.449/02, deverá 

atender os requisitos constantes da seção sobre georreferenciamento; III - 

deverão identificar todos os confrontantes (nomes das fazendas, lotes, 

nºs das matrículas, estradas, rios, etc, nome do titular e, se possível nº do 

contribuinte/cadastro). Ademais, considerando os provimentos 

09/2017-CGJ e 06/2018-CGJ, se faz necessária a instrução dos autos 

com a certidão para fins de usucapião fornecida pelo Instituto de Terras 

do Estado de Mato Grosso. Além disso, deverá ainda a parte autora incluir 

no polo passivo da demanda todos os confinantes, pois serão citados 

pessoalmente (art. 246, § 3º, CPC), e os co-proprietários do imóvel Edeval 

Dorico da Cruz e Silva e Elinei Coleta Santiago e Silva, litisconsortes 

passivos necessários, por força do que dispõe o art. 114 do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias e sob pena de extinção da ação sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

petição inicial, com o fito de: 1. individualizar na exordial o imóvel a ser 

usucapido, indicando a matrícula imobiliária do mesmo, assim como de qual 

dos condôminos é a propriedade; 2. acostar aos autos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), quais sejam: a) a 

matrícula atualizada do imóvel usucapiendo e dos imóveis confinantes e/ou 

a certidão de inteiro teor das respectivas matrículas; b) memorial descritivo 

que atenda os requisitos supracitados; e c) a certidão para fins de 

usucapião fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso; 3. 

indicar os nomes e as qualificações dos confinantes e dos 

co-proprietários da área, possibilitando as suas citações para os termos 

da presente ação. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013948-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE JUSTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1013948-90.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico que fora agendada PERÍCIA MÉDICA para o dia 27.11.2018, às 

08:00 horas, por ordem de chegada no consultório do Perito Dr. Roberto 

Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de Outubro, Nº 827, Bairro 

Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, Telefone: (65) 

2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da parte Autora 

ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local para 

realização da perícia. Ficam devidamente intimadas as partes para a 

realização do ato, a partir da publicação desta, via DJE. Cuiabá-MT, 26 de 

outubro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário
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08:00 horas, por ordem de chegada no consultório do Perito Dr. Roberto 

Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de Outubro, Nº 827, Bairro 

Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, Telefone: (65) 

2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da parte Autora 

ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local para 

realização da perícia. Ficam devidamente intimadas as partes para a 

realização do ato, a partir da publicação desta, via DJE. Cuiabá-MT, 26 de 

outubro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1271139 Nr: 28038-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEMAC S. A. GRUPOS DE GERADORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO COSTA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA TAVARES LOPES - 

OAB:52148-RS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP, Valdo Marques da Silva Junior - OAB:37.511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerente juntou comprovante de diligência, 

REVOGO despacho de fl.125.

Com isso, Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente 

como mandado.

Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo deprecante, 

consignando as nossas homenagens.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Cuiabá/MT, 17 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1163853 Nr: 37468-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO SOUSA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizado por Luiz Paulo Sousa de Araujo em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 143/148), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fls. 154/155).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1102804 Nr: 11643-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RAIMUNDO 

NASCHENVENG PINHEIRO - OAB:4919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492

 Intimo a parte Requerida para que apresente suas Contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 847830 Nr: 51287-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO VILLANOVA AFFI, PAULO ROBERTO 

DE CARVALHO BERIGO, ROBERLEI ROBERTO RAMOS, PEDRO 

CONSTANTINO DE OLIVEIRA, PEDRO VAZ BARROS, RICARDO DE BASSI, 

RUBENS JARDIM NOCHI, SÉRGIO ANTONIO COCCO, SAMUEL CIRILO DE 

MEDEIROS, SALETE LONGO BOARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Intimo a parte Requerente para que apresente suas Contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 854747 Nr: 57268-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDIR MARRAFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZICLER TAVARES FONSECA, DANTHON 

RICARDO DUNIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 769013 Nr: 21954-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GLADKI PETRENKO, JOSÉ FRANCISCO XAVIER, 

JULIO CEZAR FERRAZ MUZZI, JOSÉ INÁCIO DA SILVA, JOSE ROZILON 

BARBOSA LOPES, JULIANA ITALIA BORGES, MARIO ZANATTA, MANOEL 

CRISTINO SAMPAIO, MARCO ANTONIO FRATUCHELLI, MATILDE 

KOBERSTAIN FRANK, MIGUEL PROCOPIO FIGUEIREDO, ROSENY 

SANTANA DE SOUZA, ROSIDELMA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, 

VALDEMAR MAIA, WALMA MARIA LIMA BRANDÃO ZANATTA, VALDIR 

LARORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca dos esclarecimentos 

complementares juntado aos autos pelo perito deste juízo, no prazo de 15 

dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos
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Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 812113 Nr: 18605-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LAURINDA MOREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE 

CARMEM CALIX BUSSIKI, EDSON BUSSIKI, GENTIL BUSSIKI, IVONE 

BUSSIKI CUIABANO, ESPÓLIO DE NEIF JOAQUIM, HAYDEE LOUREIRO 

JOAQUIM, NEIDE MARIA LOUREIRO JOAQUIM VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da proposta dos 

honorários periciais apresentada pelo perito, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 909924 Nr: 36807-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Especialização de Hipoteca Legal->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA ANGÉLICA ARRUDA 

GONÇALVES - OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

PEIXOTO - OAB:33844, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da proposta dos 

honorários periciais apresentada pelo perito, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 774607 Nr: 27821-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Intimo a parte Requerente, Sr° Walter Trabachin, via de seu advogado, 

para contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto, no prazo de 15 

dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 910815 Nr: 37403-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANYELLE DE QUEIROZ MARTINS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598/MT, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Tendo em vista a apresentação da proposta de honorários do perito, 

intimo a parte autora para que, no prazo de 05 dias, deposite o 

correspondente a 50% do valor da perícia, na forma do art. 95, §1°, do 

CPC.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 919211 Nr: 42889-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES BERNARDES BOTELHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da proposta dos 

honorários periciais apresentada pelo perito, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1149639 Nr: 31560-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJMC, MARCIA CRISTINA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:17663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para que apresente suas Contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745006 Nr: 42112-92.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO RODRIGO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JULIANA GOMES TAKAIAMA - 

OAB:14.119/MT, MARIA CECÍLIA FEDERICI DE ALMEIDA BARROS - 

OAB:15.710, RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:14516/MT, 

SCHEILLA C.L. MORAES - OAB:10222

 Intimo as partes para que se manifestem quanto ao retorno dos autos da 

2ª instância, e o autor, se deseja dar início ao Cumprimento da Sentença, 

no prazo comum de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 406900 Nr: 38672-59.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS, 

ROSANE DORNELES VASCONCELOS, MARA REGINA DORNELES 

VASCONCELOS DARÉ, TANIA MARIA VASCONCELOS DE MORAES, 

MARIA VALDECY VASCONCELOS GRANGEIRO, ROSANERY DORNELES 

VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 
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TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:10.854-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA ARAUJO DE 

CARVALHO SILVA - OAB:12254, EMILIA MARIANE GONZALEZ 

GARCIA - OAB:12324, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726/MT, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6.735/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT, SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - 

OAB:11812

 Intimo a parte Requerente para que apresente suas Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1062863 Nr: 52293-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 Intimo a parte autora para que se manifeste quanto ao pagamento do 

acordo firmado entre as partes, e requeira o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1042420 Nr: 42711-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNY LIVIA MIRANDA 

NOCETI - OAB:18.652 OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizado por Luiz Paulo Sousa de Araujo em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 147/150), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 153).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905690 Nr: 34015-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança Referente ao Seguro Obrigatório DPVAT 

ajuizado por Genésio Mendes da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 133/138), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 152).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 899344 Nr: 29334-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO CORREA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, JOÃO 

RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA - OAB:15013-A, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RUBIA 

EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16120/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca do laudo pericial juntado 

aos autos pelo perito, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 759991 Nr: 12325-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALMEIDA SALIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEONORA MAYUMI 

NEPOMUCENO- - OAB:15790, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca dos cálculos juntados 

aos autos pela contadoria judicial, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1159791 Nr: 35840-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WESLEN CASARIN DA SILVA, EDIVALDO 

CASARIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA A P SENA - OAB:OAB 

MT 12067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intimo a parte autora para para que manifeste-se quanto ao interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 913261 Nr: 39038-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA MARIA CASAROTTO, CLAUDIO POLETTO 

CASAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR A. KARASIAKI - 

OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido da Silva Dinamarco - 

OAB:SP-102.090, PEDRO DA SILVA DINAMARCO - OAB:, WAGNER 

ARGUELHO MOURA - OAB:9689/MT

 Intimo a parte Requerente para que, no prazo de 05 dias, se manifeste 

quanto ao pagamento voluntário da condenação e requeira o que entender 

por direito.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1072890 Nr: 56603-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZILDA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO CACCAL DA SILVA - 

OAB:MT/9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte Requerente para que, no prazo de 05 dias, se manifeste 

quanto ao pagamento voluntário da condenação e requeira o que entender 

por direito.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 879509 Nr: 16506-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ROMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que o Alvará Eletrônico nº 212025-9/2016, referente à devolução 

dos honorários periciais, foi devidamente pago à requerida, conforme 

informação do Departamento de Depósitos Judiciais/TJMT às fls. 130 e dos 

extratos do SISCONDJ em que a conta vinculada está zerada e que o valor 

fora resgatado em 05.02.2016 (fls. 131/133).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734972 Nr: 31311-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA JACOB NORONHA 

VALÉRIO - OAB:15778, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Intimo a parte Requerida, José Carlos Correa Ramos, por meio de seu 

advogado, para contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto, no 

prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 350210 Nr: 20575-45.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MENDONÇA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PIRES DE 

CAMARGO - OAB:250594, EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615/MT, LUIZ SOARES DE ANDRADE - OAB:2416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPÉS - 

OAB:8767-MT, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT, 

VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Intimo a parte Requerente para que, no prazo de 05 dias, se manifeste 

quanto ao pagamento voluntário da condenação e requeira o que entender 

por direito.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 420182 Nr: 6223-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA, ORBETE NOGUEIRA BORGES, MARIA CAROLINA 

PISCIOTTA NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - OAB:OAB/MT 

15.437/O

 INTIMO a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954509 Nr: 2327-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS, CAMILA GABRIELA 
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OLIVEIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 814032 Nr: 20505-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDSA, BENEDITO AMARO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca do laudo pericial juntado 

aos autos pelo perito, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088572 Nr: 5482-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO LEONARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca do laudo pericial juntado 

aos autos pelo perito, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 857486 Nr: 59721-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO ESPIRITO SANTO CORINGA FILHO, 

VANDERLY DE SANT ANA ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, via advogado, para apresentar a planilha de 

débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que a 

petição da folha 92 não está acompanhada da referida planilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 804607 Nr: 11068-84.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA SEBASTIANA DOS SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Requerente para que, no prazo de 05 dias, se manifeste 

quanto ao pagamento voluntário da condenação e requeira o que entender 

por direito.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 816247 Nr: 22693-18.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR LAUDO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte Autora por meio de seu advogado, para que tome ciência da 

data da perícia agendada para o dia: 11/12/2018 as 08:45 horas no 

endereço: Avenida das Flores n° 843, Sala 11, 1° andar, Bloco anexo de 

consultórios do Hosptial Jardim Cuiabá- Bairro Jd. Cuiabá (entrada pela 

Rua das Dálias). Telefone: 3025-3060. O não comparecimento ensejará na 

preclusão da faculdade de produzir prova.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 790995 Nr: 45063-25.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FENIX INSTITUTO CULTURAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, IRINA 

DE OLIVEIRA SANTOS EMBOAVA - OAB:12.300/MT

 Intimo a parte Requerida para apresentar as Contrarrazões ao Recurso 

de Apelação interposto, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1102804 Nr: 11643-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RAIMUNDO 

NASCHENVENG PINHEIRO - OAB:4919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492

 Vistos.

Embora tenha constado no sistema Apolo, na decisão publicada no dia 

30.05.2018, a condenação de ambas as partes ao pagamento de custas e 

honorários, a decisão deverá ser cumprida nos termos da encartada à fl. 

118/v.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Cuiabá, 19 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 857486 Nr: 59721-20.2013.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO ESPIRITO SANTO CORINGA FILHO, 

VANDERLY DE SANT ANA ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, via advogado, para apresentar a planilha de 

débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que o 

documento da folha 92 está incompleto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 402084 Nr: 34183-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CARVALHO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHELL BRASIL S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da proposta dos 

honorários periciais apresentada pelo perito, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1031371 Nr: 37426-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAIDE CATARINA DRESHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da proposta dos 

honorários periciais apresentada pelo perito, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735135 Nr: 31478-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, R P MARTINS 

COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERODILCE SANTOS 

GUIMARÃES - OAB:16518, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 

261.030, LEILA FLAVIA DE SOUZA - OAB:18195, SANDRO PISSINI 

ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos.

Tendo em vista que a presente demanda versa sobre títulos diversos dos 

autos apensos, determino o desapensamento destes autos dos autos cód. 

735134.

No mais, nos termos dos artigos 9° e 10° do CPC, determino a intimação da 

parte autora a fim de informar sobre a propositura da ação principal em 90 

dias sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1047875 Nr: 45350-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para: 1.DECLARAR Inexistente o débito entre o Requerente e a 

Requerida, referente à cobrança de serviços telefônicos nos valores de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), e outra no valor de R$ 27,53 (vinte e sete 

reais e cinquenta e três centavos), decorrentes de contrato de 

fornecimento de serviços telefônicos;2.CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir da sentença (Súmula 362 do STJ ) e de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde a citação (art. 406, CC e Súmula 54 do STJ ).Tendo em vista 

que a Requerente sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

Requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que arbitro de forma equitativa em R$ 3.000,000 (três mil 

reais), nos termos do 85, §8º, do Código de Processo Civil.Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1069816 Nr: 55313-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETE CARNEIRO GERALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, o que faço para declarar a 

inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS a parte autora, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), tudo acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), ratificando, consequentemente, a 

medida liminar. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro de forma 

equitativa em R$ 3.000,000 (três mil reais), nos termos do 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da sentença, intime-se a parte vencedora para 

requerer o que de direito no prazo de quinze dias. No caso de inércia, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1036401 Nr: 39788-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MARQUES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, Iana Heduyna Paes Lucas - 

OAB:17.699-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 
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BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos, o que faço 

para:DECLARAR a inexigibilidade do débito objeto da presente ação, no 

valor de R$ 249,11 (duzentos e quarenta e nove reais e onze 

centavos).CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização por danos morais a autora, acrescida de 

correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença 

e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso.CONDENAR a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro de forma equitativa em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 846366 Nr: 49985-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO AUGUSTO PARRAGA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para DECLARAR INEXISTENTE o débito referente ao contrato de 

empréstimo pessoal referido nos autos; CONDENAR a parte requerida, 

BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento de indenização a título de dano 

moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte autora, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 

362 do STJ ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 

406, CC e Súmula 54 do STJ ).Confirmo a antecipação de tutela concedida 

às fls. 43/44 e determino a definitiva exclusão da anotação de restrição de 

crédito apontada em nome do autor perante os bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro de forma 

equitativa em R$ 3.000,000 (três mil reais), nos termos do 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781277 Nr: 34864-41.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEIS BEZERRA DA SILVA, ODETE BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MENDES - 

OAB:19.639, JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9.457/MT, 

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16.437/MT, JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES 

ARGUELLO - OAB:15.330/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 111/112 e DETERMINO seja o nome da Advogada 

da parte autora a Dr.ª Maryene dos Santos Cristo (OAB/MT 20.933) 

anotada na capa dos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que foi indeferida a justiça gratuita ao 

autor (fls. 31), decisão que foi agravada, e foi concedida a antecipação da 

tutela concedendo a gratuidade(fls. 33/36). O recurso foi desprovido pelo 

E. Tribunal de Justiça revogando a tutela antecipatória ora concedida (fls. 

98/101).

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de sua advogada via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 407969 Nr: 148-56.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DZIACHAN KACZAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO QUARESMA CASTRO - 

OAB:13085--A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve interposição de recurso de 

apelação pela parte requerida às fls. 98/111.

Ante o teor da norma inserta no artigo 1.010, §3º, do Código de Processo 

Civil, deixo de analisar a admissibilidade do recurso interposto.

Considerando que a parte requerente apesar de intimada, não apresentou 

contrarrazões (fls.115), REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (artigo 1.010, §3º, do Código de Processo Civil).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735134 Nr: 31477-52.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P MARTINS COMERCIO ME, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEUNYSLAN SANTOS DE 

MORAIS - OAB:20277

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, Ação 

Declaratória c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Dínamo Construtora Ltda. em face de RP 

Martins Comércio ME e Banco do Brasil S.A., o que faço para(a)Declarar a 

nulidade da duplicata n.º 10252, no valor de R$ 2.075,00, ratificando, 

consequentemente, a medida liminar concedida.(b)Condenar os requeridos 

solidariamente ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da autora, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ ).Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro de forma 

equitativa em R$ 3.000,000 (três mil reais), nos termos do 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.Notifique-se ao cartório para baixa definitiva dos 

títulos.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 755095 Nr: 7105-05.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOVAL FRANCISCO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFFAELA SANTOS MARTINS 

- OAB:14516/MT

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos, o que faço 

para:a)DECLARAR a inexistência do débito objeto da presente ação, no 

valor de R$135,88 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito 

reais);b)CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de 

correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença 

e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso;Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro de forma equitativa em R$ 3.000,000 (três mil 

reais), nos termos do 85, §8º, do Código de Processo Civil.Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 236366 Nr: 5467-44.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA ALMEIDA TAVARES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, LUCIANE REGINA MARTINS - OAB:10.003-B, 

LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611-MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS exordiais, o que faço 

para:a)Condenar o requerido ao pagamento de danos morais a autora, 

nele incluído os danos estéticos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da publicação desta 

sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citção, por se tratar de responsabildiade contratual;b)Condenar o 

requerido ao pagamento de dano material a autora, correspondente ao 

custo do procedimento cirúrgico reparador de dermolipectomia abdominal 

(abdominoplastia), a ser apurado em liquidação de sentença.Por fim, nos 

termos do art. 85, § 2° do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

sucumbências, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 154769 Nr: 8390-14.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON ELIAS VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA CURY HADDAD - 

OAB:6267/MT, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA DELPHINO 

RIBEIRO AZEVEDO - OAB:7104/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 171, tendo em vista que já deflagrada a fase de 

cumprimento de sentença, competindo à parte autora indicar bens à 

penhora, sob pena de suspensão da execução, nos termos do decisum 

de fl. 170.

No mais, segue em anexo o comprovante de inclusão dos dados do 

devedor nos órgãos de restrição ao crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 265630 Nr: 23347-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A BR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALENTIM PEREIRA DA MATA, JOSEFA 

FERNANDES DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte interessada para retirar a carta precatória para distribuição 

no juízo deprecado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 719315 Nr: 14980-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente, em que pese 

intimada, deixou de depositar a sua parte dos honorários periciais.

Não obstante, oportunizo ao exequente, pela última vez, depositar os 

honorários do perito em 05 (cinco) dias, sob pena de, na sua inércia, ser 

acatado o valor do laudo avaliação apresentado pela parte executada, o 

qual acompanhou a petição de fls. 160/169.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 749439 Nr: 804-42.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SILVA SANTOS, PANTANAL 

TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, 

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT, SAMIR BENNET 

BUAINAIN - OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, ANDERSON GONÇALVES DA SILVA - OAB:20171/O, 

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEI SILVA - OAB:OAB/MT 

13.823, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, MARCOS 

CORRÊA FEDERICI - OAB:OAB/MG 16.159-A

 Vistos.

Em razão da realização do Módulo 3 do curso Formador de Formadores - 

Desenvolvimento Docente - Nível 1 pela Escola Superior da Magistratura - 

ENFAN, nos dias 7 e 8 de novembro de 2018, das 8hh30 às 18h, em 

Brasília-DF, encontro-me impossibilitado de presidir as audiências 

agendadas para essas datas.

Em razão disso, REDESIGNO o ato para o dia 06.12.2018, às 16h:00min, 

ficando inalteradas as demais disposições do despacho de fls. 123.

Int.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889667 Nr: 23010-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELAIAS FERREIRA DA SILVA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 
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NETO - OAB:OAB/MT 11.443, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT, RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - OAB:11.327/MT

 Vistos.

Ab initio, INTIME-SE a parte executada para manifestar-se quanto aos 

cálculos acostados às fls. 495/499, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ante a comprovação do recolhimento das custas remenescentes, 

EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para liberação dos valores 

depositados nos autos em favor da parte exequente.

Não obstante, considerando que o substabelecimento de fl. 44 não 

contempla a outorga de poderes especiais, deverá a parte exequente 

indicar conta bancária de sua titularidade ou regularizar a representação 

para que a transferência possa ser efetivada para a conta indicada à fl. 

519.

No mais, ante o levantamento de valores, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito, oportunidade na qual deverá apresentar 

planilha atualizada do débito, com a dedução da quantia constante no 

alvará a ser expedido.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 271839 Nr: 3158-16.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO JUNIOR, 

ELEONORA PEDROSA DE BARROS CORREIA E SILVA BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, Hunno Franco Mello - 

OAB:7903/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 Outrossim, considerando que a decisão de fls. 132/133, que desconstituiu 

a penhora de numerários efetivada às fls. 103/105, transitou em julgado, 

DEFIRO o pedido de fl. 151, pelo que procedi, nesta data, com a liberação 

do valor anteriormente bloqueado, conforme demonstra extrato em 

anexo.Após, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito, devendo, na ocasião: a) 

indicar conta bancária para transferência do valor bloqueado às fls. 69/71; 

b) apresentar planilha atualizada dos cálculos, já descontado o valor a ser 

levantado; e c) indicar bens dos executados passíveis de 

penhora.CIENTIFIQUE-SE a parte exequente de que, no silêncio, a presente 

execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição 

estará suspensa.Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Anoto que, já tendo sido realizadas 

diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências 

sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do 

executado .Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 916257 Nr: 40950-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR VIEIRA - 

OAB:202.687/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Debito C/C Indenização 

Por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada ajuizado por Antônio 

Marcos Veras em desfavor de Banco Bradesco S/A, todos qualificados 

nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 106/108), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fls. 113/114).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

parte autora (fl. 116).

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1152117 Nr: 32621-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO SCHOMMER, LINDACIR BORGES 

MOTTA SCHOMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JACARANDÁ FILHO, SARA ALVES 

MARTINS JACARANDÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 INDEFIRO o pedido contido no item “c” da petição de fls. 267/273.Não 

obstante, destaco que tais encargos [multa e honorários] não devem 

incidir sobre os valores devidos em razão da dilação de prazo para 

ocupação do imóvel, objeto do pedido contido no item “e” da supracitada 

petição, haja vista que, quanto a esses, a parte executada sequer foi 

intimada para pagamento voluntário.Assim sendo, com o fito de dar 

prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do débito remanescente, 

calculado nos moldes desta decisão, ou seja, englobando o saldo devedor 

dos alugueres devidos até janeiro de 2018 e a metade das custas 

processuais, sobre os quais deverão incidir multa e honorários 

advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) cada.Uma vez 

apresentada a planilha, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente, sob pena de 

penhora.Sem prejuízo do disposto supra, por meio da publicação da 

presente decisão, fica a parte executada intimada a, também no prazo de 

15 (quinze) dias:a)pagar o débito de R$ 3.233,52 (três mil, duzentos e 

trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), devido em razão da 

dilação de prazo para ocupação do imóvel, sobre o qual deverão ser 

devidamente acrescidos os juros e a correção monetária incidentes até a 

data do efetivo pagamento, sob pena de multa e honorários advocatícios 

(art. 523, § 1º, CPC);b)comprovar o integral pagamento do débito relativo 

ao IPTU 2014/2015, mediante apresentação nos autos da certidão negativa 

de débitos municipais, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos) 

reais (art. 536, § 1º, CPC).Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1050786 Nr: 46833-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, em relação 

ao pedido de cancelamento da fatura, face à perda superveniente do 

objeto e, em relação aos danos morais, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido.Em virtude do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 
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os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, § 2º, do referido Diploma Processual.Contudo, face 

ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, a 

exigibilidade das referidas obrigações ficarão sob condição suspensiva, 

de maneira que tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da 

CNGC, arquivando-se e dando-se baixa.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1045230 Nr: 44019-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTILEIA DE SOUZA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:OAB/MT 17.211-A

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que a intimação não foi recebida pela 

autora, uma vez que a correspondência destinada à intimação pessoal 

retornou com a informação “Ausente” (fl. 73), não perfectibilizando, assim, 

o ato processual.

Assim sendo, INTIME-SE a autora por Oficial de Justiça para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impulsione o processo, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 748955 Nr: 566-23.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAPAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487/SP, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.181

 Pelo exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por 

ilegitimidade ativa ad causam.CONDENO a parte autora a pagar as custas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil. Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 784017 Nr: 37790-92.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMBRA E ÁGUA FRESCA COMÉRCIO E DECORAÇÕES 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPIDO TRANSPAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CECILIA BICUDO S.R. 

TEIXEIRA - OAB:15.889, JÉSSICA CARDOSO SALOMÃO - OAB:OAB/MT 

19.626, MARCIELLE FÁTIMA DE OLIVEIRA - OAB:15405/MT, MARCO 

ANTONIO LORGA - OAB:13.536/O, MARTINA ISABELE RIBEIRO - 

OAB:18.000-A, POLIANA MIKEVEJS CALÇA LORGA - OAB:12.899/MT

 3.Dispositivo:Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, o que faço para: I. DECLARAR Inexistente o Débito entre a 

requerente e a requerida, referente à cobrança de serviços de 

transportes de cargas, no valor de R$ 1.256,40 (um mil e duzentos e 

cinquenta e seis reais e quarenta centavos), em razão da compensação 

de crédito firmada entre as partes;II. CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por Danos Materiais à autora aos autores no 

valor de R$ 1.231,98 (um mil e duzentos e trinta e um reais e noventa e 

oito centavos), acrescidos juros de mora a partir da citação e correção a 

partir do desembolso; III. CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença 

(Súmula 362 do STJ ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a 

citação (art. 406, CC e Súmula 54 do STJ ).CONDENO a parte requerida a 

pagar por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.Por fim, autorizo o 

levantamento da importância de R$ 1.256,40 (um mil e duzentos e 

cinquenta e seis reais e quarenta centavos), que foi depositada em juízo 

(fl. 109) pela autora a título de garantia do débito em discussão.Informada 

a conta para deposito, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico em 

favor da requerente.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

24 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 815841 Nr: 22290-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO ILHAS DO SUL II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDENOR VIRGULINO DA SILVA, MARILENE 

DE PAULA ALBERNAZ, ADEMILSON DE MORAES GONÇALVES, MILTON 

CECILIO DE MESQUITA, JOÃO DE MEDEIROS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635/MT, GIORDANA NEIVA SILVA - OAB:11.591/MT, NILTON 

CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, condenando a 

parte autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Contudo, face 

ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, a 

exigibilidade das referidas obrigações ficarão sob condição suspensiva, 

de maneira que tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPCRegistrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083809 Nr: 3352-98.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEMAR LEMES DO PRADO VENTURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGENES DAMIAN GUIRADO 

PRATES - OAB:12.434-MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B-MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS exordiais e, por consequência, 

REVOGO a tutela antecipatória concedida. Nos termos do art. 86 do CPC, 

condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e, no 
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que tange aos honorários advocatícios sucumbências, fixo-os em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, anoto que a exigibilidade 

das obrigações, a menos que o credor demonstre que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da 

gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, 

nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo Código.Sem prejuízo, em razão da 

litigância de má-fé, condeno a autora ao pagamento de multa que fixo em 

02 salários mínimos, nos termos do art. 81, §2º, do CPC. Registrada nesta 

data no s istema informat izado.  Publ ique-se.  In t ime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 757590 Nr: 9777-83.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:187522, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA 

- OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440 

MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 Portanto, DETERMINO a produção da prova pericial, pelo que NOMEIO 

como perito profissional a ser indicado pela empresa Mediape Mediação 

Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda, localizada na Av. 

Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro Norte, CEP 78.005-340, 

Cuiabá/MT, email contato@mediape.com.br, telefone (65) 3322-9858.Para 

tanto, INTIME-SE a parte requerida, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, acoste ao feito o contrato original, sob pena de restar prejudicada a 

produção da prova pericial. Como quesitos do Juízo, deverá o senhor 

perito responder, fundamentadamente, se a assinatura aposta no contrato 

é da parte autora. Apresentado o contrato, INTIME-SE a empresa 

supracitada via e-mail, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários, assim como indique o nome e os dados de 

qualificação profissional do perito que desempenhará o encargo. Havendo 

escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação de perito.Em 

caso de concordância, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários, 

nos termos do art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil. Se ocorrer 

oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito 

para que se manifeste a respeito em cinco dias, remetendo os autos 

conclusos a seguir para arbitramento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 348883 Nr: 19150-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO LEITE PAREDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14983/MT, REGIANE 

DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LUZIA DE CARVALHO - OAB:17.700

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). Wesllainy Regina Ferreira Quintino, OAB/MT nº25.236/O, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888002 Nr: 21897-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDS, KSDS, KSDS, GENICELLI SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte requerente para comparecer ao Banco do Brasil - Agência 

Goiabeiras - para assinatura dos documentos para abertura de conta, nos 

termos da informação encaminhada pelo referido banco às fls. 92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 782499 Nr: 36144-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS, LRG, LRG, STEFANIE ROSA GOMES GEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:19018/A, CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - 

OAB:4862/MS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT, THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI - OAB:333.267 

SP

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso V, 

VIII e § 4º do supracitado Diploma Processual.Em virtude do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios das partes que ofertaram contestação, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, 

§ 2º, do referido Diploma Processual.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, a exigibilidade das 

referidas obrigações ficarão sob condição suspensiva, de maneira que 

tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após tomadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos.Cuiabá, 23 de Outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 926609 Nr: 47446-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROVIDÊNCIA AZUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO TORRES NETO, LUCINEIA DA SILVA 

OLIVEIRA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1047911 Nr: 45372-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONICE CORREIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 
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MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9494, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT, THALISSON GAYVA 

MORAES - OAB:18846

 Nesta data, intima-se as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 312822 Nr: 18711-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CANDIDO RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Ricci - OAB:7598E, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, VANESSA DE HOLANDA 

TANINGUT - OAB:10.964-B, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA 

CABRAL - OAB:97096/RJ, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar-se acerca do depósito 

realizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 11222 Nr: 10027-39.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SANTA HELENA COMÉRCIO 

E EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA BEZERRA - OAB:2280 -MT, 

NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, RAQUEL COUTO DE MENEZES - 

OAB:8465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALEXANDRE SANCHES 

DE ARAUJO - OAB:164.998 OAB/SP

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para que exerça o 

contraditório, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 771288 Nr: 24350-29.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO - OAB:14.851MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A, POLYANA FONTOURA CORREA - 

OAB:15.262/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 791912 Nr: 46001-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo a parte requerida para apresentar 

os dados bancários, para que proceda com a expedição do alvará, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915972 Nr: 40794-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO FERREIRA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO F. LEAL LAWALL - 

OAB:7701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 INTIME-SE a parte devedora para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do CPC.

Fica o devedor advertido que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1123171 Nr: 20110-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ, ARY KARA JOSÉ, 

NEWTON KARA JOSÉ, RUBENS KARA JOSÉ, VANDA KARA JOSÉ 

PINHEIRO, MARIA DE FATIMA JORGE KARTER KARA JOSÉ, LIDIA COTAIT 

KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar sua contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827926 Nr: 33785-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CLEBER LOPES SCARMAGNANI, VANESSA 

CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104 A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, João 

Carlos de Lima - OAB:142.452, LUDMILA BEATRIZ P. DE MIRANDA - 

OAB:MT 15012-A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls. 506-519, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922587 Nr: 44976-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON PINHEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 
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FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte interessada para ciência do trânsito em julgado da 

sentença.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1130183 Nr: 23071-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

10/12/2018 às 08:00 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito Dr. 

Roberto Gomes De Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de 

Outubro, Nº 827, Bairro Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, 

Telefone: (65) 2127-8022 / (65)9 9631-9747, sendo que o Advogado da 

parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário 

e local para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172886 Nr: 41255-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 03/12/2018, a partir das 08:00 horas da manhã, e serão atendidos 

por ordem de chegada, no consultório do Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

situado na Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I, (fundos do terminal 

rodoviário), CEP 78.055-100 – Fone: (65) 3641-7100/9635-6009, sendo 

que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução da 

parte na data e horário da realização da perícia. O periciado deverá levar 

todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que porventura sejam úteis ao laudo pericial..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 386532 Nr: 22264-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENYS JOSE CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença, 

ajuizada pelo Instituto Educacional Matogrossense – IEMAT em desfavor 

de Denys José Correa da Silva.

A parte exequente juntou aos autos petição de fls.153/156, informando 

que as partes firmaram acordo, o qual já foi cumprido (fls. 165/166).

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a confirmação da quitação integral do débito exequendo, a 

extinção da presente execução é medida que se impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie.

 Os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser 

arcados na forma pactuada.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1015493-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3.618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre a resposta da parte requerida, no 

prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 26/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029506-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS PABLIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029506-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SILAS PABLIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/12/2018 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027503-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINANDO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027503-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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CEZINANDO GOMES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/12/2018 às 11h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027682-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027682-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DEIVID SILVA GONCALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/12/2018 às 09h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026777-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026777-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALINE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 12/12/2018 às 12h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027388-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANY OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027388-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIOVANY OLIVEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 
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seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 12/12/2018 às 08h15min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027502-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CIRIACO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027502-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSELI CIRIACO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto noo art. 5º, §2º, da Lei 

nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da 

matéria envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 

631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 12/12/2018 às 08h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027540-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027540-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAN GONCALO DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 12/12/2018 às 08h45min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027680-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON SOUZA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027680-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDELSON SOUZA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 12/12/2018 às 09h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027826-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRICIANE DA CRUZ VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027826-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TRICIANE DA CRUZ VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/12/2018 às 09h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032940-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARQUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e para possibilitar o cumprimento 

da decisão judicial, impulsiono os autos intimando a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, 

no prazo de 05 dias. Cuiabá, 26/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002944-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA AMARAL DA COSTA (REQUERENTE)

JOSE ANACLETO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES LOPES NANTES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILBERTO LOPES 

BUSSIKI PROCESSO n. 1002944-22.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$200,000.00 ESPÉCIE: [ACESSÃO, Divisão e Demarcação]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: JOSE ANACLETO DA COSTA Endereço: 

AVENIDA OURO PRETO, 743, Chácara São Luis, OURO FINO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78055-676 Nome: ROSA AMARAL DA COSTA Endereço: 

AVENIDA OURO PRETO, 743, Chácara São Luis, OURO FINO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78055-676 POLO PASSIVO: Nome: MARIA DE LOURDES LOPES 

NANTES Endereço: RUA ONZE, Rua 11,, Quadra 19, Casa 07, Bairro CPA 

III, Setor, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-354 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO dos eventuais interessados incertos e desconhecidos acerca 

da existência da presente demanda, conforme determina o art. 576 c/c 

259, III do CPC. RESUMO DA INICIAL: Ação demarcatória de imóveis rurais 

com pedido de restituição da posse da área invadida do imóvel rural 

denominado de chácara São Luiz, localizado no loteamento Recanto Três 

Amores, município de Cuiabá, com 100 (cem) metros de frente para o Rio 

Coxipó Mirim, 50 (cinquenta) metros ao fundo. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIENE ALINI ROCHA SILVA 

BEZERRA, digitei. CUIABÁ, 26 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 779660 Nr: 33143-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN O. DE JESUS - ME, ALLAN OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINE SINHORATTI - ME, AGNALDO 

EDSON PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:9.391-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:7.303 -A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora / exequente para retirar 

a carta precatória expedida e assinada, no prazo de 05 dias. Impulsiono 

também para que a parte autora, exequente comprove a distribuição da 

Carta Precatória no prazo de 15 dias úteis. Ressalto que é de 

resposnsabilidade da parte a devida instrução da CP, com as peças 

concernentes, inclusive cópia das procurações para possibilitar a 

intimação dos advogados, bem como eventuais despesas com custas de 

distribuição e diligências de oficiais de justiça perante o juízo deprecado, 

caso não haja deferimento de justiça gratuita. No caso de haver 

deferimento de justiça gratuita, instruir a CP com a decisão que deferiu a 

gratuidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 717291 Nr: 11154-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVAL RODRIGUES GONÇALVES, ROSEMAR 

BASSOLI GONÇALVES, MIRIAN BUCAIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA DA CRUZ NASCIMENTO, ERCILIA 

ISLA BUCAIR, NAZI BUCAIR, CREUSA GRACIA DE MATOS, EDINALDO DE 

CASTRO SILVA, NILZA APOLONIO DA SILVA, OSVALDO DIAS DE 

MORAES, DEUZIRENE SANTANA CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a demanda para DECLARAR o 

domínio da requerente sobre dois lotes urbanos nº. 20 e 21 da quadra 15, 

contendo 1.093,99 m², localizado na Rua São Miguel nº. 95, bairro Pico do 

Amor, nesta Capital, escriturado sob o 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.A presente sentença 

servirá de título para matrícula, oportunamente no Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca.Tratando-se de processo necessário e não 

havendo oposição ao pedido formulado, não há falar em fixação de 

honorários advocatícios.Custas Processuais pela parte autora.Preclusas 

as vias recursais, expeça-se oficio ao 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá para registro da 

propriedade da parte requerente em relação ao imóvel em questão, 

cabendo a requerente providenciar os documentos necessários para 

tanto. P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 805589 Nr: 12048-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTÉTICA MAISON ROYALE LTDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREN STAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208972

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MAISON ROYALE 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME em face de GREEN STAR PEÇAS E 

VEÍCULOS LTDA.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente às fls. 300.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 301756 Nr: 14163-35.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNÉIA ELIZIA MANFRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA COMPARATO - 

OAB:160.659

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para contas indicadas no petitório de 

fls. 314.

No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 909030 Nr: 36169-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDSF, CELMICE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.
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Vieram os autos conclusos para análise do pedido de requerida de fls. 

132/133, por meio do qual, impugna a designação de nova perícia.

Em análise do autos, nota-se que a sentença foi anulada por recurso da 

própria requerida, e determinada a designação de nova perícia pelo E. 

Tribunal de Justiça, conforme dispositivo do acórdão de fls. 123/124.

Considerando que a matéria restou consolidada em acórdão transitado em 

julgado, não compete a este juízo negar o seu cumprimento, motivo pelo 

qual, REJEITO a impugnação da requerida, e DETERMINO o cumprimento 

imediato do decisório de fls. 131/131-verso.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752195 Nr: 4011-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO, TATIANE CARLA BARBIERI, JONES SOUZA 

VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT 11.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ESPECIAL URBANO, intentada por MARCIA MARIA DE ALMEIDA em face 

do BANCO BRADESCO S/A, declarando o domínio da promovente sobre o 

imóvel descrito na inicial: Rua Teófilo Ribeiro de Arruda nº 432, 

apartamento nº 71 Tipo 03, Edifício Itaicy, Bairro Duque de Caxias, 

Cuiabá-MT, contendo área total de 165,6907 m², matrícula n° 67.994, 2º 

Serviço Notarial Registro de Imóveis da 1º Circunscrição Imobiliária de 

Cuiabá-MT (fls.13/13-v), o fazendo com supedâneo nos artigos 183 da 

Constituição Federal e 1.240 do Código Civil Brasileiro.A presente 

sentença servirá de título para matrícula, oportunamente no Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca.Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Preclusas as vias recursais, expeça-se oficio ao 2º Serviço 

Notarial Registro de Imóveis da 1º Circunscrição Imobiliária desta Capital, 

para que, mediante o pagamento dos encargos necessários, registre-se a 

propriedade da parte requerente em relação ao imóvel em questão. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 837819 Nr: 42564-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI CRÉDITO SERVIÇOS DE COBRANÇA E 

PLANEJAMENTO LTDA ME, ANDERSON RODRIGO DO NASCIMENTO 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, VERA LÚCIA DE JESUS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20.983/O

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte executada, às fls. 143/144, requerendo a 

baixa do gravame dos veículos I/FIAT SIENA EL FLEX, Placa NPL 6166-MT 

e FIAT/STRADA FIRE CE, Placa JZY 8812-MT, realizado às fls. 65, devido 

ao cumprimento parcial do acordo entabulado às fls. 132/133.

Instado a se manifestar, a parte exequente manifestou concordância na 

baixa da restrição, somente em relação aos veículos penhorados.

Desta forma, considerando a concordância da parte exequente, DEFIRO o 

pedido da executada, Sra. Vera Lúcia de Jesus Figueiredo, para que seja 

realizada a baixa da constrição judicial realizada sobre os veículos I/FIAT 

SIENA EL FLEX, Placa NPL 6166-MT e FIAT/STRADA FIRE CE, Placa JZY 

8812-MT, de propriedade da executada.

Mantenha-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação da baixa 

da constrição acima deferida via sistema Renajud.

Após, retornem os autos ao arquivo com as baixas e formalidade legais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 383465 Nr: 19217-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO MORETTI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS LTDA, WBR LOCADORA DE 

VEÍCULOS LTDA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA QUEIROZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:14795, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para contas indicadas no petitório de 

fls. 687.

Após, diante da divergência de valores alegados pelas partes, 

DETERMINO a remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do 

crédito exequendo, levando-se em conta a sentença e o acordão 

proferidos, bem como o pagamento espontâneo de realizado pela 

executada às fls. 681-v, sendo que 10% de multa e honorários da 

presente fase incidirão apenas sobre eventual crédito remanescente.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 893748 Nr: 25734-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONY CESAR SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DANIEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, infrutíferas as tentativas de localização da parte requerida, 

possível a realização de pesquisa via BACENJUD e INFOJUD. DEFIRO o 

pedido de pesquisa de possíveis endereços do requerido ROBSON 

DANIEL RODRIGUES, pessoa física, CPF n° 028.740.949-00via BACENJUD 

e INFOJUD. Com a informação nos autos, manifeste a parte autora, no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 810449 Nr: 16941-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.N. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente a fim de que regularize a 

representação processual, bem como para se manifestar acerca do 

impulsionamento de fls. 149.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 869005 Nr: 8782-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOLANDA BENEDITA ABADIA MARTINS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HEDVIGES MARTINS DE 

BARROS SILVA - OAB:7271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848-B/MT, FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Diante do exposto:

I) ACOLHO a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da BURITI CENTRO DE 

NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS, nos termos do artigo 485, VI do CPC, e JULGO 

EXTINTO o feito em relação a imobiliária.

 CONDENO a parte requerente ao pagamento da verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a imobiliária requerida, na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta 

das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, e terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

II) JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com resolução do mérito (artigo 487, 

I do CPC), para:

a) CONDENAR a requerida a providenciar a reforma na rua da requerente 

visando a colocação de artifícios técnicos que impeçam a entrada de água 

da chuva na casa da requerente.

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento a título de indenização por 

danos morais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com incidência de 

juros de 1% ao mês e correção monetária a ser atualizada pelo índice 

INPC, a partir desta data.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

construtora requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma 

prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 797721 Nr: 4103-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS E S/M, 

CAMILA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: ADOLFO ARINI

Data da Carga: 28/09/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 886091 Nr: 20583-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇOES T & T LTDA, CLAUDIO LUIS TONON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO CUIABÁ PLAZA 

SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para DECRETAR a 

renovação do contrato de locação, relativamente ao período entre 

30/11/2014 a 29/11/2019, ante ao cumprimento das exigências dos artigos 

51 e 71 da Lei n. 8.245/91; fixando o valor do aluguel em R$ 12.657,91 

(doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), 

valor cuja vigência, nos termos do artigo 69 da Lei 8245/91 retroage à data 

da citação, com o valor do aluguel variável contratado de 6% (seis por 

cento) do faturamento bruto, pelos fundamentos acima 

exarados.Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 15% (quinze por cento) 

do valor da causa, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 

do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor da 

requerida e 50% (cinquenta por cento) em favor da autora; sendo que 

cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários 

respectivos (arts. 85, §14 c/c 86, do CPC).P. R. I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757624 Nr: 9812-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 

PSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO ASSIS RIBEIRO - 

OAB:15010/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria 

para que a mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 460436 Nr: 29703-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANI DE MELLO AZEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12144/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - OAB:21037/0, LUCIEN FÁBIO FIEL 

PAVONI - OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora / exequente para retirar 

a carta precatória expedida e assinada, no prazo de 05 dias. Impulsiono 

também para que a parte autora, exequente comprove a distribuição da 

Carta Precatória no prazo de 15 dias úteis. Ressalto que é de 

resposnsabilidade da parte a devida instrução da CP, com as peças 

concernentes, inclusive cópia das procurações para possibilitar a 

intimação dos advogados, bem como eventuais despesas com custas de 

distribuição e diligências de oficiais de justiça perante o juízo deprecado, 

caso não haja deferimento de justiça gratuita. No caso de haver 

deferimento de justiça gratuita, instruir a CP com a decisão que deferiu a 

gratuidade.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 819401 Nr: 25674-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME CANDIDO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA MARIA TOMEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora / exequente para retirar 

a carta precatória expedida e assinada, no prazo de 05 dias. Impulsiono 

também para que a parte autora, exequente comprove a distribuição da 

Carta Precatória no prazo de 15 dias úteis. Ressalto que é de 

resposnsabilidade da parte a devida instrução da CP, com as peças 

concernentes, inclusive cópia das procurações para possibilitar a 

intimação dos advogados, bem como eventuais despesas com custas de 

distribuição e diligências de oficiais de justiça perante o juízo deprecado, 

caso não haja deferimento de justiça gratuita. No caso de haver 

deferimento de justiça gratuita, instruir a CP com a decisão que deferiu a 

gratuidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 869005 Nr: 8782-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOLANDA BENEDITA ABADIA MARTINS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HEDVIGES MARTINS DE 

BARROS SILVA - OAB:7271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848-B/MT, FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Destarte, não há o que se falar em nulidade de todas as intimações desde 

a distribuição do feito a este juízo, devendo para tanto, ser anulada a 

intimação da sentença e dos atos posteriores.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de fls. 186/189, para 

reconhecer a nulidade da intimação da sentença e, por via de 

consequência, da posterior certidão de transito em julgado (fl.174), bem 

como para determinar a republicação da sentença, atentando-se para que, 

doravante, as intimações sejam direcionadas ao advogado indicado à 

fl.113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 8847-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES MS S/A - TELEMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSE - CAMARGO SISTEMA E ENGENHARIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO F. PAES DE BARROS - 

OAB:50.371 SP

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora / exequente para retirar 

a carta precatória expedida e assinada, no prazo de 05 dias. Impulsiono 

também para que a parte autora, exequente comprove a distribuição da 

Carta Precatória no prazo de 15 dias úteis. Ressalto que é de 

resposnsabilidade da parte a devida instrução da CP, com as peças 

concernentes, inclusive cópia das procurações para possibilitar a 

intimação dos advogados, bem como eventuais despesas com custas de 

distribuição e diligências de oficiais de justiça perante o juízo deprecado, 

caso não haja deferimento de justiça gratuita. No caso de haver 

deferimento de justiça gratuita, instruir a CP com a decisão que deferiu a 

gratuidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 388549 Nr: 24232-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA FRANCISCA DA SILVA ALVES, 

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:18866, IONE FILOMENA DOS SANTOS - OAB:21956/O/MT, 

JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES 

- OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora / exequente para retirar 

a carta precatória expedida e assinada, no prazo de 05 dias. Impulsiono 

também para que a parte autora, exequente comprove a distribuição da 

Carta Precatória no prazo de 15 dias úteis. Ressalto que é de 

resposnsabilidade da parte a devida instrução da CP, com as peças 

concernentes, inclusive cópia das procurações para possibilitar a 

intimação dos advogados, bem como eventuais despesas com custas de 

distribuição e diligências de oficiais de justiça perante o juízo deprecado, 

caso não haja deferimento de justiça gratuita. No caso de haver 

deferimento de justiça gratuita, instruir a CP com a decisão que deferiu a 

gratuidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 746814 Nr: 44037-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBLE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora / exequente para retirar 

a carta precatória expedida e assinada, no prazo de 05 dias. Impulsiono 

também para que a parte autora, exequente comprove a distribuição da 

Carta Precatória no prazo de 15 dias úteis. Ressalto que é de 

resposnsabilidade da parte a devida instrução da CP, com as peças 

concernentes, inclusive cópia das procurações para possibilitar a 

intimação dos advogados, bem como eventuais despesas com custas de 

distribuição e diligências de oficiais de justiça perante o juízo deprecado, 

caso não haja deferimento de justiça gratuita. No caso de haver 

deferimento de justiça gratuita, instruir a CP com a decisão que deferiu a 

gratuidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 732835 Nr: 29044-75.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 374260 Nr: 3521-18.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGIT TRINDADE ANTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO

Data da Carga: 12/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1092184 Nr: 7145-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL COMERCIO ATACADISTA DE 

CEREAIS E ALIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:OAB/MT 9.233/B, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, SAMUEL 

ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL MARION DAVIES 

TEIXEIRA DE ANDRADE - OAB:7273

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora / exequente para retirar 

a carta precatória expedida e assinada, no prazo de 05 dias. Impulsiono 

também para que a parte autora, exequente comprove a distribuição da 

Carta Precatória no prazo de 15 dias úteis. Ressalto que é de 

resposnsabilidade da parte a devida instrução da CP, com as peças 

concernentes, inclusive cópia das procurações para possibilitar a 

intimação dos advogados, bem como eventuais despesas com custas de 

distribuição e diligências de oficiais de justiça perante o juízo deprecado, 

caso não haja deferimento de justiça gratuita. No caso de haver 

deferimento de justiça gratuita, instruir a CP com a decisão que deferiu a 

gratuidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79569 Nr: 11670-66.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: ALMAR BUSNELLO

Data da Carga: 03/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 441916 Nr: 18211-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDIR PAULO MÜHL, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora / exequente para retirar 

a carta precatória expedida e assinada, no prazo de 05 dias. Impulsiono 

também para que a parte autora, exequente comprove a distribuição da 

Carta Precatória no prazo de 15 dias úteis. Ressalto que é de 

resposnsabilidade da parte a devida instrução da CP, com as peças 

concernentes, inclusive cópia das procurações para possibilitar a 

intimação dos advogados, bem como eventuais despesas com custas de 

distribuição e diligências de oficiais de justiça perante o juízo deprecado, 

caso não haja deferimento de justiça gratuita. No caso de haver 

deferimento de justiça gratuita, instruir a CP com a decisão que deferiu a 

gratuidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757624 Nr: 9812-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 

PSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO ASSIS RIBEIRO - 

OAB:15010/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Comparece a executada ao petitório de fls. 216/277, noticiando que a 

mesma encontra-se em recuperação judicial, e que o crédito exequendo 

deve ser habilitado no juízo da recuperação, nos termos do art. 49 Lei 

11.101/2005.

É o relatório.

Decido.

O § 3º do Artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, dispõe que após 

liquidado o débito no Juízo competente pela ação de conhecimento, o 

crédito será incluído na classe própria da recuperação judicial:

“§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste 

artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na 

recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o 

direito, será o crédito incluído na classe própria.”

Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS 

AÇÕES DE EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO JÁ LIQUIDADO DEVERÁ INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 6º, § 3º, DA LEI 

N° 11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS - Nº 70049746126 - 

RELATOR(A): DES. NEY WIEDEMANN NETO – J. 30/08/2012).

 Portanto, a parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de 

condenação judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo 

Universal da recuperação judicial.

Ademais, intime-se o exequente a fim de que apresente a planilha 

atualizada do crédito exequendo, até a data do pedido de recuperação 

judicial, conforme o disposto no artigo 9º da Lei n. 11.101/2005 (sendo 

este o prazo limite para incidência dos juros e atualização monetária 

incidentes sobre o crédito do autor).

Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no 

quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1096096 Nr: 8906-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA 

"GESC"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASH SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16.785, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR 

GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB/SP, JULIO DE CARVALHO PAULA 

LIMA - OAB:90.461/MG, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:21451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 9.749-B

 Vistos etc.

 Vieram os autos conclusos para análise do petitório de fls. 233/234.

Verifica-se às fls. 30/32 que houve depósito a título de caução pela parte 

requerente.

Sentença prolatada às fls. 223/224 julgando procedente o pedido 

formulado na inicial.

Vincule-se o valor depositado à este processo.

Diante das informações apresentadas, DETERMINO a restituição à parte 

requerente, dos valores depositados, mediante transferência para conta a 

ser indicada.

Cumpra-se conforme sentença de fls. 223/224-v.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 733253 Nr: 29485-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOOLMAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

LTDA, LAUDEMIO DA COSTA, MÁRCIA ARAÚJO DANTAS, RONALDO 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CAMILO - 

OAB:48111, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, GUSTAVO LEONEL 

CELLI - OAB:38.615/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora comparece por meio do petitório de fls. 173 requerendo a 

desistência da presente ação, informando que a não tem mais interesse 

na demanda, requerendo, assim, homologação sem mérito da desistência 

do feito.

De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito:

“VIII – homologar a desistência da ação.”

Analisando os autos, verifica-se que os requeridos não foram citados.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

 Custas já adiantadas. Não tendo sido angularizada a relação processual 

por meio da citação, incabível a condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766827 Nr: 19599-96.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA VICENCIA TIBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHEDO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA, NEWTON MARTINS BEZERRA, ESPÓLIO DE MAURICIO LEOPOLDO 

TENUTA, ROSEMEIRE JOZA DA TRINDADE, VALE DO CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 Por todo exposto, sendo todos os integrantes do polo passivo ilegítimos 

para figurar no polo passivo da demanda, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para os (as) requeridos (as) VALE DO CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, 

entretanto SUSPENDO a exigibilidade em relação à parte autora, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3º do CPC), uma vez que lhe foi deferido os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos 

legais.Deixo de arbitrar verba honorária em favor dos réus SÓCIOS DA 

EMPRESA ROCHEDO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA (Newton 

Martins Bezerra e Espólio de Mauricio Leopoldo Tenuta) tendo em vista a 

não intervenção das partes, bem como deixo de arbitrar em favor de 

BENEDITO MAURO TENUTA tendo em vista não ter sido incluído no polo e 

ter comparecido espontaneamente aos autos.P.R.I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 183878 Nr: 4576-91.2004.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MOREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORMAT - CORPO DE VIGILANTES DE MATO 

GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ONILDO ALVES 

PINHEIRO - OAB:852/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3.847, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Vistos etc.

Às fls. 242 foi deferida a expedição de Mandado de avaliação, contudo, 

até a presente data o Sr. Oficial de Justiça não conseguiu lograr êxito 

quanto ao cumprimento.

Conforme se verifica as fls. 253, o Sr. Meirinho certificou que o 

apartamento encontra-se fechado, o que impossibilita o cumprimento do 

referido mandado.

 Intimado a se manifestar, a parte exequente peticionou, às fls. 256/257, 

requerendo a expedição de novo mandado, informando que providenciará 

um profissional chaveiro para a abertura do imóvel a ser avaliado.

Dessa forma, diante das informações quanto à dificuldade do cumprimento 

da ordem judicial, autorizo o arrombamento do imóvel, com auxílio do 

profissional chaveiro a ser indicado pela parte exequente.

Expeça-se, com urgência, o competente mandado, nos termos da decisão 

de fls. 242, e intime-se a parte exequente para as devidas providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedido o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 61193 Nr: 6016-35.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYSA GOMES BRESSANE, MAURÍCIO 

CARNEIRO BRESSANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELE ROSANGELA LEMES - 

OAB:17.253MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, IVO SÉRGIO 

FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11.799/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GOMES 

BRESSANE - OAB:10102, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616, RUI 

EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10128

 Vistos etc.

Às fls. 596/597 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 
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possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 339370 Nr: 9850-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA CARNEIRO, THIAGO FERREIRA 

CARNEIRO, CLAUDIA FERREIRA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENEY MIGUEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODENEY MIGUEL DE ARRUDA - 

OAB:2318/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 700257 Nr: 34880-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNAN FARES & CIA LTDA., HANI HAMED FARES, 

FARES HAMED ABOUZEID FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Considerando o decurso de prazo para as executadas se manifestarem 

acerca do valor bloqueado via Bacenjud, fls. 351-353, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância bloqueada nos autos, 

conforme dados bancários declinados às fls. 358.Com relação a 

expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.”Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Em relação ao 

petitório de fls. 358/360, DEFIRO o pedido de tentativa de nova penhora 

on-line, nos termos da decisão de fls. 348/349, que deverá recair sobre 

dinheiro na conta das partes FARES & CIA LTDA, pessoa jurídica, CNPJ nº 

15.950.421/0001-50, HANI HAMED FARES, pessoa física, CPF nº 

050.657.868-28 e FARES HAMED ABOUZEID FARES, pessoa física, CPF 

nº 671.787.238-15.Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento 

n.º 04/2007- CGJ mantenha-se o feito concluso em gabinete para a 

efetivação da constrição acima deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 799259 Nr: 5678-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS LTDA, VILSON 

JOSE SCHNEIDER, YARA NEIDE FAGUNDES DAHMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCO AURÉLIO DE SIQUEIRA, ALINI FARIAS FRANZOLINI 

DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:7.459 -A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1269343 Nr: 27433-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERCY CIRILO DE SOUSA, WILSON 

MAGALHAES DA SILVA, W4 CONSTRUTORA LTDA, WELLINGTON 

GONÇALO OLIVEIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 852553 Nr: 55349-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLAIR DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GRECO - 

OAB:234.347/SP, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 786477 Nr: 40375-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO MARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITZHAK BEN DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA 

FONSECA - OAB:11841/MT
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 Vistos etc.

De início, dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça, e considerando que foi anulada a sentença proferida 

nos autos por cerceamento de defesa, faz-se necessária a produção da 

prova testemunhal e documental.

Assim, DESIGNO o dia 06/12/2018, às 15:00 horas, para realização da 

audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 718280 Nr: 14360-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA COCARELLI PACHECO BUSÍQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE LIMA, CLEUDES DA COSTA 

BRANDÃO, SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 Assim, não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a 

reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com 

clara exposição das razões de fato e de direito, pois os Declaratórios não 

podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi 

decidido. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos e os ACOLHO 

parcialmente para sanar a contradição apontada, a fim de reconhecer a 

possibilidade de prosseguimento do feito quanto as custas processuais. 

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a decisão como 

lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 718280 Nr: 14360-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA COCARELLI PACHECO BUSÍQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE LIMA, CLEUDES DA COSTA 

BRANDÃO, SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 Vistos etc. Em que pese este juízo tenha indeferido o pedido de execução 

no que tange aos honorários sucumbenciais (fls.304/304-v), verifica-se 

que o peticionante colacionou nos autos a declaração do patrono Marlon 

de Latorraca Barbosa às fl.310, onde o mesmo transfere ao 

substabelecido todos os direitos e deveres, inclusive da verba honorária. 

Assim sendo, inexiste qualquer óbice ao regular prosseguimento do feito. 

Com as alterações ocorridas no processo de execução, tem-se a 

possibilidade de penhora dos numerários existentes em conta correntes, 

sendo depósitos ou aplicações financeiras ate o valor da dívida 

executada. Posto isso, e por tudo o mais que dos autos consta, 

DETERMINO a penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta 

do executado CLEUDES DA COSTA BRANDÃO, pessoa física, CPF nº 

551.24.207-15, SOLANGE CUNHA MORAES BRANDÃO, pessoa física, 

CPF nº 208.483.071-00 e JOSÉ CARLOS DE LIMA, pessoa física, CPF nº 

412.057.901-87, sobre o valor total de R$ 9.345,68 (nove mil trezentos e 

quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). No tocante a restrição 

judicial de veículos, o Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o Sistema 

RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações 

sobre veículos em nome da parte executada, com vistas ao cumprimento 

do referido Provimento, assim, lastreado nos princípios da celeridade e da 

economia processual, a medida deve ser deferida. Assim, em não obtendo 

êxito na tentativa de penhora on-line via Bacenjud, determino, desde já, a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada 

CLEUDES DA COSTA BRANDÃO, pessoa física, CPF nº 551.24.207-15, 

SOLANGE CUNHA MORAES BRANDÃO, pessoa física, CPF nº 

208.483.071-00 e JOSÉ CARLOS DE LIMA, pessoa física, CPF nº 

412.057.901-87, junto ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente para 

garantia do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 896173 Nr: 27124-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO YOSHIHIRO NOHAMA, ACIDÁLIA DE SOUSA 

RAMOS NOHAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIANE VASCONCELOS DA SILVA E 

NOGUEIRA, KIRK JOSE PREZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR 

rescindido o contrato entre as partes, e por consequência concedo aos 

requeridos o prazo de 15 dias para desocupar o imóvel, sob pena de, não 

o fazendo, suportar desocupação forçada. Além disso, CONDENO os 

requeridos ao pagamento da taxa de ocupação que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) que deve ser limitada aos três anos anteriores à data 

de propositura da ação (18.06.2011) até a data da efetiva imissão na 

posse, tal valor deverá ser atualizado pelo INPC/IBGE a partir de cada 

vencimento, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. 

Tal valor deverá ser descontado do valor à ser devolvido pela autora no 

importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).CONDENO os requeridos ao 

pagamento de multa contratual no valor de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor total do contrato (Cláusula 7ª fls. 29), no valor de R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais).Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a favor da demandante, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, 

do CPC. P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 858289 Nr: 258-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DANIELLY BRAGA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. P. CIDADE PLANEJADA S/C LTDA, EDEL - 

EMPREENDIMENTOS S/C LTDA., R. M. H. - EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA., USTON LUIZ MOREIRA E MARILENE FONSECA 

DIAS, RAFAELA CAROLINA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais com resolução 

de mérito.CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o (a) 

requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 815205 Nr: 21659-08.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMOVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Vistos etc.

Verifica-se que às fls. 357 foi determinada a intimação do perito para 

esclarecer as questões aduzidas das partes, no entanto, mesmo intimado 

o perito não se manifestou.

Verifica-se ainda que o perito realizou carga do processo e mesmo assim 

não prestou qualquer esclarecimento, não cumprindo a ordem judicial de 

fls. 357 (fls. 367).

Dessa forma, DETERMINO nova intimação do Sr. Perito CLAUDINEI 

FRANCISCO SENIGALIA FILHO, para que manifeste a respeito dos 

petitórios de fls. 318/325 e 342/343, esclarecendo as questões aduzidas 

pelas partes demandadas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

devolução do valor recebido.

 Após, retorne conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710566 Nr: 3534-60.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. F. A. V., MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A, ANA LÚCIA SOARES 

BENARROSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639 MT, ANA KAROLINA GONÇALVES AIDAR - 

OAB:3066/RO, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, UÉRLEI MAGALHÃES DE MORAIS - OAB:3822/RO

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR os 

requeridos: 1)ao pagamento a título de indenização por danos morais o 

importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 2)ao pagamento a título 

de pensão mensal correspondente a 0,43 salário mínimo ao 

autor/dependente até que complete a maioridade ou conclua curso 

superior, mediante prova, cujos os valores da pensão são devidos desde 

a data do acidente, com vencimento para todo dia 05 de cada 

mês.Determinada a pensão mensal em salário mínimo, as parcelas 

vencidas devem ser pagas de uma única vez, deduzida a quantia já 

consignada nos autos, e calculadas com base no salário recebido pela 

vítima, Já as vincendas devem ter por base o valor do salário vigente, 

somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de 

inadimplemento.DEVE A PARTE REQUERIDA FAZER PROVA DA 

CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS 

PRESTAÇÕES INDICANDO IMÓVEIS OU DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 

SUSCETÍVEIS DE ALIENAÇÃO, TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA OU 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM BANCO OFICIAL, QUE SERÁ INALIENÁVEL 

E IMPENHORÁVEL ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO, 

ALÉM DE CONSTITUIR-SE EM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO OU AINDA 

FIANÇA BANCÁRIA OU GARANTIA REAL SUFICIENTE AO ADIMPLEMENTO 

DA OBRIGAÇÃO, FACULTANDO-LHES A INCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA EM 

FOLHA DE PAGAMENTO.DA LIDE SECUNDÁRIA:Registro que a 

seguradora deve arcar com sua responsabilidade de acordo com os 

limites previstos na apólice do seguro (fl.146), englobadas as coberturas 

de danos materiais, corporais e morais. A denunciada faz jus ao 

abatimento do SEGURO DPVAT pago às partes requerentes, visto que 

comprovado o recebimento.O montante da apólice deverá ser atualizado 

pelo INPC desde a data da contratação até o efetivo 

pagamento.Considerando a ausência de pretensão resistida a tese 

defendida pelo demandado, DEIXO de condenar em honorários 

advocatícios referentes à denunciação à lide.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 788393 Nr: 42352-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA CANAVARROS CALDART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA OLAVARRIA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - 

OAB:13.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e por consequência, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa para o (a) requerido (a), na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC sendo que ficará isenta das custas 

processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá 

suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na 

forma do artigo 98, § 3° do CPC.P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 745023 Nr: 42131-98.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA DE ALMEIDA PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERINI - OAB:21242/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando a exordial, constata-se que a requerida LINDINALVA DE 

ALMEIDA PIMENTA não foi citada até o presente momento, pois conforme 

correspondência devolvida e certidão negativa do senhor oficial de justiça.

Procedeu-se a intimação da parte autora para manifestação acerca da 

diligência negativa, e esta manifestando às fl. 134, requereu a citação por 

edital da requerida.

O artigo 257, I do CPC exige, para deferimento da citação por edital, que o 

autor afirme, ou o oficial de justiça certifique, ser o réu desconhecido ou 

incerto, ou, ainda que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível.

“Art. 256. Far-se-á a citação por edital:

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

 I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença 

das circunstâncias autorizadoras;”

 No caso em tela, os autos foram distribuídos em 24/11/2011, e até a 

presente data não se obteve êxito na citação da parte demandada.

Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, 

preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de fl. 134, e determino a citação por edital da(s) 

requerida(s) LINDINALVA DE ALMEIDA PIMENTA.

Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial das requeridas, com fulcro no artigo 

72, inciso II, segunda figura, do CPC.

INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

Após, INTIME-SE a parte requerente para manifestação.

 Cumpra-se.
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Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 789765 Nr: 43791-93.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DEVANIR TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFEDERAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238/MT, RENATA SALES 

TORTOLA - OAB:24101/O

 Diante do exposto, HOMOLOGO a proposta de honorários periciais de R$ 

5.620,00 (cinco mil seiscentos e vinte reais) apresentado pelo expert, por 

entender razoável e proporcional para realização dos trabalhos periciais 

referidos. Assim, DETERMINO a intimação da requerida para pagamento do 

valor.Após realizado o pagamento, INTIME-SE o Sr. Perito Judicial para 

fixar dia e hora para início dos trabalhos periciais, cientificando-se 

previamente as partes do referido ato. Decorrido o prazo sem o devido 

pagamento, volvam-me os autos conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1099666 Nr: 10446-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA GAGLIARDI ME, EDUARDO 

GAGLIARDI DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GARCIA DE ARAUJO, GAUDENCIA 

MARIA DE ALMEIDA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO 

RONDON - OAB:8.858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77115/SP, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os Embargos de Terceiro, pela razões fundamentadas, e 

REVOGO o efeito suspensivo fls. 155/155v dos autos de Cumprimento de 

Sentença em apenso.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2º, do 

CPC.AUTORIZO o levantamento da caução prestada pela 

embargante.Translade-se cópia da presente decisão aos autos de 

Cumprimento de Sentença n. 52195-65.2014.811.0041 em apenso, e 

prossiga-se com o feito;P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 915186 Nr: 40313-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S A DA SILVA COMERCIO DE OCULOS E 

RELOGIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO 

NOGUEIRA - OAB:120.173 OAB/RJ, JULIANA CASTRO - OAB:113.679 

OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da não localização da requerida no endereço constante nos autos, 

tendo a parte autora após diligências esgotados os meios sem êxito, 

DEFIRO o pedido de fls.108, determinando a expedição de ofício às 

concessionárias/empresas ENERGISA, CLARO, VIVO, NEXTEL, OI E TIM 

TELECOM, para que informem os possíveis endereços da requerida R S A 

DA SILVA COMERCIO DE ÓCULOS E RELÓGIOS, pessoa jurídica, CNPJ Nº 

18.515.336/0001-52 existente em seus bancos de dados.Com a 

informação nos autos, manifeste a parte autora, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.Intime-seCumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 794100 Nr: 405-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN VUOLO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA AMBROSIA VIEIRA, ALPHAVILLE 

CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, LOUISE DE MORAES 

GONÇALVES, INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: glenda alves correa lima Verde 

- OAB:21439/O, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:OAB/SP 169.451, MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - OAB:OAB/MT 

16.319, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por Wolney Ceza 

Mesquita Toledo e Marcos Vinicius Silvério em face de Renan Vuolo 

Eubank.

Vieram os autos conclusos para análise dos petitórios de fls. 470/471, 

474/476 e 494.

Insta salientar que, nos autos de código 788217, outrora apensados a 

estes, houve a prestação de caução pelo Sr. Renan, aqui executado, 

sendo que não houve, até o presente momento, restituição do mesmo.

 Intimado a se manifestar acerca do cumprimento de sentença formulado, 

o Sr. Renan, aqui executado, pugna pela compensação do valor devido 

aos exequentes, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e restituição do 

valor remanescente, nos termos das sentenças prolatadas.

Vincule-se o valor depositado à este processo.

Diante das informações apresentadas, DETERMINO a expedição de alvará 

aos senhores Wolney Ceza Mesquita Toledo e Marcos Vinicius Silvério, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante transferência para as 

contas indicadas às fls. 494.

Após, DETERMINO a restituição do valor remanescente ao Sr. Rubens, 

mediante transferência para conta indicada as fls. 476.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 794100 Nr: 405-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN VUOLO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA AMBROSIA VIEIRA, ALPHAVILLE 

CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, LOUISE DE MORAES 

GONÇALVES, INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: glenda alves correa lima Verde 

- OAB:21439/O, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:OAB/SP 169.451, MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - OAB:OAB/MT 

16.319, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por 

INCORPORADORA ITÁLIA LTDA e ALPHAVILLE CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de LOUISE DE MORAES 

GONÇALVES.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 792575 Nr: 47838-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, MASTERFLEX 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, SCHEIR & RIBEIRO 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTERFLEX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.649/MT, 

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 16.449*, FERNANDA 

THEODORO GOMES - OAB:16.018-A/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O, ROSEMERI 

MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, FERNANDA THEODORO GOMES - 

OAB:16.018-A/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848, ROSEMERI 

MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 Vistos etc.

Em tempo, considerando o valor executado (R$ 2.646,16) e a quantidade 

de veículos encontrados na pesquisa via Renajud (27), determino a 

intimação do exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar, 

indicando qual pretende penhorar, sob pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo retro, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos para análise e decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1157050 Nr: 34697-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSE LUIZ MELITA MEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do petitório de fls. 81/82.

 Conforme depreende-se dos autos, a exequente noticiou a Recuperação 

Judicial da executada, bem como pugnou pela expedição da certidão de 

crédito atualizado, para habilitação junto ao juízo falimentar.

Decisão deferindo o pedido às fls. 79.

Desta forma, não conheço do pedido de prosseguimento da execução, 

visto que a exequente deve habilitar o crédito exequendo no processo da 

Recuperação Judicial.

Intime-se a exequente para que cumpra Impulsionamento de fls. 80, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 935292 Nr: 52195-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GARCIA DE ARAUJO, GAUDENCIA MARIA DE 

ALMEIDA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AURELIANO DA SILVA, SONIA DE 

OLIVEIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ELIAS - OAB:77115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do julgamento improcedente dos embargos de terceiros, bem como 

da revogação do efeito suspensivo, expeça-se a competente carta 

precatória, conforme decisório de fls. 69, fazendo-se instruir do laudo e 

sentença dos autos Código n. 935292.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 767358 Nr: 20183-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANE MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA BATEC - CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENELSON ALESSANDRO NONATO 

- OAB:12.149/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 Vistos etc. (...) Inicialmente, DETERMINO a transferência do valor 

bloqueado via Bacenjud para Conta Única do Tribunal de Justiça, 

vinculando-se ao presente feito. Em seguida, expeça-se alvará em favor 

do exequente para conta indicada à fl.77. No tocante ao pedido de 

restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o 

Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado obter 

informações sobre veículos em nome da parte executada, com vistas ao 

cumprimento do referido Provimento, assim, lastreado nos princípios da 

celeridade e da economia processual, a medida deve ser deferida. 

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º). Diante disso, 

DETERMINO a constrição judicial de veículos existentes em nome da parte 

executada EDJANE MARIA MARTINS, pessoa física, CPF nº 

107.173.581-00, junto ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente para 

garantia do débito. Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento 

n.º 04/2007- CGJ, mantenha-se o feito concluso em gabinete para a 

efetivação das buscas acima deferida através do Sistema Renajud 

Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 

manifestar no prazo legal. Caso a tentativa de localização de bens do 

executado torne infrutífera intime-se a parte exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 76929 Nr: 13526-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA BATEC - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários 

advocatícios sucumbenciais.

Às fls. 257 foi realizada penhora online da quantia remanescente via 

BACENJUD, instado a se manifestar a parte executada quedou-se inerte.

Aportou aos autos petição do exequente às fls. 259/260, concordando 

com a quantia constrita, pugnando pela expedição do competente alvará e 

extinção da presente execução.

Primeiramente, vincule-se o valor penhorado a este processo.

Em seguida, considerando que a parte devedora devidamente intimada 

para se manifestar da constrição realizada nos autos, quedou-se inerte, 

determino a expedição de alvará para levantamento da importância 

penhorada, mediante transferência para conta indicada pela parte credora 

(fl.260), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina a CNGC.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 787321 Nr: 41240-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO TÚLIO DUAARTE SOARES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALADAR RESTAURANTES LTDA, RODRIGO 

PERES PEREIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizado por MARCO TULIO DUARTE SOARES – ME, contra PALADAR 

RESTAURANTES LTDA e RODRIGO PERES PEREIRA & CIA LTDA, visando 

o arresto de créditos a receber pelos requeridos, junto a Secretaria de 

Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP/MT, assim como outros 

bens aptos a resguardar o crédito descrito na exordial.

A liminar vindicada pela autora foi indeferida às fls. 272/273 tendo em vista 

o não preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão.

A parte autora não interpôs recurso do decisório.

Não logrando êxito em citar os requeridos, postulou a parte autora pela 

citação via Edital dos mesmos.

Pois bem, considerando o transcurso de prazo entre o indeferimento da 

liminar e a presente data, em torno de 5 (cinco) anos, bem como o objeto 

da ação, pertinente a intimação da parte autora a fim de que demonstre a 

necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no processo em tela, 

tendo em vista que não se verifica o ajuizamento da ação principal e 

tampouco garantia da eficiência em caso de procedência do arresto.

Registre-se que a Medida Cautelar de Arresto tem como premissa garantir 

para satisfazer eventual crédito na ação principal, e no caso em tela não 

há qualquer indício de que há a garantia do crédito, tampouco a ação 

principal.

Assim, intime-se a parte autora para que no prazo legal manifeste o 

interesse na lide e a necessidade da prestação jurisdicional no caso em 

tela, a fim de se evitar decisão surpresa.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817963 Nr: 24379-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAQUESHI ENDO, MIRTES ENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADÃO ARAÚJO DE OLIVEIRA, 

EUNICE DE VASCONCELOS ALEXANDRINO, CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL 

- CEF, JOVINA BITENCOURT OLIVEIRA, VIZINHO DOS FUNDOS, VIZINHO 

DO LADO DIREITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:OAB/MT 11.443, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, tendo em vista não ter sido realizada a citação da parte contrária 

DETERMINO a citação para, querendo, apresente contestação no prazo 

legal.

Em seguida, decorrido o prazo do Edital sem manifestação, em 

atendimento ao princípio do contraditório, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO para atuar como curadora especial.

INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

Após, INTIME-SE a parte autora para Impugnar a Contestação no prazo 

legal.

Em seguida, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, nos termo do artigo 369 

do CPC.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência, saneamento ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 736022 Nr: 32418-02.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS ANTONIO CARDOSO DE JESUS - ME, 

MARCUS ANTONIO CARDOSO DE JESUS, HIPER CUIABANO 

SUPERMERCADO LTDA, HELTON LINO BELETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivo, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 140466 Nr: 24887-40.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA COSTA CAMPOS LIMA, 

LUCELLEUZY DA COSTA CAMPOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10.725, JANAINA 

GOMES DA SILVA - OAB:10384/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, THATIANY SANTANA DE CAMPOS 

FREITAS - OAB:12238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, DAVI MARQUES - OAB:14678

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias de andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949245 Nr: 59867-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELISIA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:16.543/MT, GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - 

OAB:20.788/O/MT

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias de andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1096096 Nr: 8906-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA 

"GESC"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASH SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
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DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16.785, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR 

GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB/SP, JULIO DE CARVALHO PAULA 

LIMA - OAB:90.461/MG, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:21451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 9.749-B

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para indicar os dados 

bancários para a expedição de alvará, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 288074 Nr: 8901-07.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MARQUES, MARIA DOS SANTOS 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL BANDEIRA MIRANDA, IVONE NUNES 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Berardo Gomes - 

OAB:3.587/MT, BERARDO GOMES - OAB:3587/MT

 Verifica-se que houve intimação dos requeridos, na pessoa do seu 

advogado, para a desocupação voluntária do bem, contudo, não o 

fizeram. Portanto, cabível a imissão forçada da exequente na posse, nos 

termos da sentença.Expeça-se mandado de imissão na posse, e diante 

das informações quanto à dificuldade do cumprimento da ordem judicial, 

autorizo o arrombamento com auxílio do profissional chaveiro a ser 

indicado pela parte exequente e auxilio de força policial, se necessário, a 

fim de dar fiel cumprimento a ordem de constatação, devendo a medida 

ser cumprida com toda a cautela que se fizer necessária, isto é dando-se 

obediência, ao disposto no art. 5º, inciso XI da CF (cumprimento durante o 

dia, por ordem judicial), bem como exigibilidade da inafastabilidade (art. 5º. 

Inciso XXXV da CF), atentar-se evitar penhora de bens de terceiro.A 

medida deverá ser cumprida com diligências de dois (02) Oficiais de 

Justiça, acompanhado de duas testemunhas, os quais deverão descrever 

minuciosamente dos objetos encontrados no interior do imóvel, de 

propriedade da parte executada nomeando o exequente com fiel 

depositário, cabendo, ainda, aos executores da Ordem Judicial todo o 

cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se 

tanto quanto possível o conflito ou a contenda física, bem como devendo 

recair a penhora apenas em bens não essenciais.Autorizo, ainda, os 

benefícios do art. 214, I, do CPC, caso necessário ao cumprimento da 

medida.Caso haja necessidade de reforço com Policiais Militares 

especialmente treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da 

Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da situação e 

indicado os recursos mínimos necessários para a execução da Ordem 

Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade com a 

Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça e 

Comando Geral da Polícia Militar.Intime-se a parte exequente para as 

devidas providências.Cumpra-se, expedido o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 865801 Nr: 6228-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUAR RESTAURANTE SEL SERVICELTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGECON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, 

CARLOS ALBERTO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR 

rescindido e contrato entabulado entre as partes e CONDENAR as 

requeridas solidariamente:a) ao pagamento de indenização por danos 

materiais no importe de R$ 7.956,00 (sete mil novecentos e cinquenta e 

seis reais), valor este, referente ao prejuízo à diferença entre o valor pago 

e o serviço realizado. Este valor será acrescido de juros de 1% a.m. a 

partir da citação e atualização monetária a partir do desembolso.c) ao 

ressarcimento do valor pago pelo exaustor (R$ 1.200,00), incidindo 

correção monetária pelo índice INPC desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% a.m., a partir da citação.Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO as Requeridas ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8º, 

do CPC.P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 788217 Nr: 42167-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN VUOLO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA AMBROSIA VIEIRA, LOUISE DE 

MORAES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - OAB:21439/O, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO HENRIQUE 

FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:OAB/MT 16.319, WOLNEY CESA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por Wolney Ceza 

Mesquita Toledo e Marcos Vinicius Silvério em face de Renan Vuolo 

Eubank.

Insta salientar que houve a prestação de caução pelo Sr. Renan, 

executado, sendo que não houve, até o presente momento, restituição do 

mesmo, nos termos da sentença prolatada.

Às fls. 301 comparece o executado, pugnando pela compensação do 

valor devido aos exequentes, a título de honorários sucumbenciais, qual 

seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e posterior restituição do valor 

remanescente.

Diante disso, determino a intimação dos senhores Wolney Ceza Mesquita 

Toledo e Marcos Vinicius Silvério, aqui credores, para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

Após, DETERMINO a restituição do valor remanescente ao Sr. Rubens, 

mediante transferência para conta a ser indicada.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771011 Nr: 24059-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLDO BARCHET ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO - 

OAB:MT/10.248, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 
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NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a manifestação da parte executada às fls. 281/282, e o 

extrato da Conta Única, determino a restituição do valor depositado 

erroneamente, qual seja de R$ 4.759,03 (quatro mil setecentos e cinquenta 

e nove reais e três centavos).

Após, determino a liberação em favor da executada do valor de R$ 

4.384,73 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e três 

centavos), com seus acréscimos legais, referentes ao excesso de 

execução, bem como o levantamento do valor remanescente em favor do 

exequente, nos termos da decisão de fls. 276.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1170000 Nr: 40180-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GENTIL BRETAS, FERNANDA TRETTEL DE 

URZEDO BRETAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO CAIRO TOURINO, MONICA FERNANDES 

DE SOUZA FENRANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765, STEFFANY FERREIRA DE CARVALHO 

- OAB:OABMT 18641/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 798395 Nr: 4782-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MANOEL JOÃO EVANGELISTA, MARIA 

ADENIL EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARYME PARADA PEDROSA - 

OAB:22946/O, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, 

MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT, MARIO LUCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:MT-5.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Impulsiono os autos à parte apelada/requerida para apresentar suas 

Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 237969 Nr: 7049-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO BENEDITO AMORIM ARRUDA, HÉLIO LEITE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO LEITE DE SOUZA, DIOGO BENEDITO 

AMORIM ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 Impulsiono os autos intimando a oarte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1118230 Nr: 18002-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOS REIS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Pereira de 

Vasconcelos - OAB:5725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (19.12.2011) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 759179 Nr: 11465-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DISNEI ROCKEBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE THIAGO ROCKENBACH, RITA 

TEREZINHA KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE SBRISSIA - 

OAB:56849, IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA - OAB:38607-PR, RAFAEL 

SBRISSIA - OAB:38236/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para ANULAR o “Termo de Cessão de 

Direitos” (fls. 46/47).E ainda para, CONDENAR o demandado ao pagamento 

a título de indenização por danos morais o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e 

correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância 

que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado.CONDENO ainda as requeridas ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8.º, do Código de Processo Civil.P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1134719 Nr: 24973-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 
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S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA RODRIGUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ely de Oliveira Faria - 

OAB:201008/SP, Tatiana Carmona - OAB:199.991/SP

 Com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o PEDIDO 

RECONVENCIONAL;1) CONDENO a parte requerida/reconvinte ao 

pagamento da verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (reconvenção), na forma prevista no 

artigo 85, § 2° do CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 770358 Nr: 23371-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMETAL S/A METAIS PERFURADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA STABILE RIBEIRO - 

OAB:3213 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NOGUEIRA 

SANDOVAL - OAB:256.012 SP

 Vistos etc.

Considerando que a sentença foi cassada pelo E. Tribunal de Justiça, para 

produção da prova testemunhal e documental, DESIGNO o dia 06/12/2018, 

às 14:00 horas, para realização da audiência de Instrução e Julgamento, 

de acordo com o art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 208982 Nr: 19714-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO PAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Vistos etc.

DESIGNO o dia 12/12/2018, às 15:00 horas, para realização da audiência 

de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1134719 Nr: 24973-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA RODRIGUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ely de Oliveira Faria - 

OAB:201008/SP, Tatiana Carmona - OAB:199.991/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios proposta por 

Bertin Advocacia e Advogados Associados S/C em face do Ana Cristina 

Rodrigues Marques, devidamente qualificado nos autos do processo 

acima epigrafado.

Os autos vieram conclusos para análise da petição da requerida (fls. 

1018/1020-v), na qual requer a individualização de bem para garantir a 

reserva de 20% sobre o quinhão hereditário, ou seja, o bloqueio ou 

indisponibilidade de 35,68% da Fazenda Marques, correspondente as 

Matrículas 1076, 1077, 1078, 1079 e 1080 do Cartório do 1º Ofício de 

Agua Clara - MS.

Às fls. 1022/1027, o demandante se manifestou rechaçando as 

argumentações, protestando ao final pelo indeferimento do pedido de 

modificação da liminar ante a preclusão, mantendo a reserva de 20% 

sobre o quinhão da herdeira ré.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, faz-se necessário um pequeno histórico para melhor 

compreensão dos fatos, o que passo a expor:

No presente caso, verifica-se que foi concedida a tutela provisória de 

natureza cautelar em favor do autor, e mesmo ciente da decisão a 

requerida deixou transcorrer o prazo para recurso, conforme restou 

consignado no Agravo de Instrumento n. 1004146-94.2017.8.11.0000 

(fls.1046/1050), bem como no Recurso Especial n. 1.639-MT (fls. 

1051/1053-verso), onde ambos restaram desprovidos, situação que 

evidencia a preclusão quanto à modificação da tutela deferida.

Destarte, ao deixar transcorrer o prazo sem manifestação no momento 

adequado, a requerida concordou tacitamente com seu teor, não podendo 

novamente insurgir contra decisão guerreada.

Ademais, é vedado ao Magistrado decidir novamente as questões já 

decididas, relativas à mesma lide, de acordo com o que preceitua o artigo 

505 do CPC, e preclusa a matéria, resta inviabilizada sua 

rediscussão/alteração no presente feito.

 Diante dessas considerações, deixo de apreciar o pedido de 

reconsideração de fls. 1018/1020-v, pelas razões acima esposadas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedido o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 957810 Nr: 3922-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BRAULIO ZYNICH PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELEÇÃO DE PROPAGANDA, COMUNICAÇÃO 

E MARKETING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

Proceda-se o apensamento do feito aos autos de execução Código n. 

709461, conforme determinado às fls. 131-verso.

DESIGNO o dia 12/12/2018, às 14:00 horas, para realização da audiência 

de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 
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hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1025677-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO PARQUE PANTANAL III (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025677-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO RÉU: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

DO EDIFICIO PARQUE PANTANAL III Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada, proposta 

por REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO em face de CONDIMINIO 

RESIDENCIAL DO EDIFICIO PARQUE PANTANAL III, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra o requerente que é proprietário do imóvel 

descrito como Apartamento 902 – Torre dos Lagos, junto ao Condomínio 

requerido. Aduz que alugou o imóvel a terceiro no período de Jan/2014 à 

Dez/2016, e, que neste período ficou acordado com o inquilino que este 

deveria arcar com as despesas de condomínio. Explana que o inquilino 

não arcou com tais despesas, o que acarretou em débitos para o 

requerente, no valor de R$ 14.929,50 (quatorze mil novecentos e vinte e 

nove reais e cinquenta centavos), sendo que com correção monetária, 

juros, multa e taxa de cobrança, a dívida perfaz o montante de R$ 

29.120,46 (vinte e nove mil cento e vinte reais e quarenta e seis 

centavos). Sustenta que diante do débito supramencionado, recebeu 

notificação de “corte de água”, devido o débito condominial. Elucida que 

tentou entrar em acordo com o condomínio demandando, tentando de 

todas as formas saldar a sua dívida perante o réu, contudo não obteve 

êxito, haja vista que é alegado pelo reclamado que para fins de saldar o 

inadimplemento deve ser pago o valor integral, que perfaz a quantia de R$ 

29.120,46 (vinte e nove mil cento e vinte reais e quarenta e seis 

centavos), valor este corrigido. Alega que referido valor é exorbitante e 

que o demandado se recusa a receber o valor efetivamente devido, qual 

seja de R$ 14.929,50 (quatorze mil novecentos e vinte e nove reais e 

cinquenta centavos). Posto isto, pugna em sede de antecipação de tutela 

pelo depósito judicial do valor de R$ 14.929,50 (quatorze mil novecentos e 

vinte e nove reais e cinquenta centavos), quantia esta correspondente ao 

valor da dívida, bem como pela determinação de que o requerido fique 

impedido de cortar o fornecimento de água em sua residência. Com a 

inicial juntou documentos. Por meio do decisório de ID. 9533453 foi 

indeferida a assistência judiciária gratuita, bem como determinado o 

recolhimento das custas processuais, posto isto comparece o autor no 

petitório de Id. 10051131, comprovando o cumprimento da ordem conforme 

comprovante de pagamento de ID. 10051144. Comparece o demandante 

por meio do movimento de ID. 10400657, aditando a inicial, bem como 

informando o corte do fornecimento de água em seu imóvel. É o Relatório. 

Decido. Inicialmente recebo o aditamento a inicial. Conforme consignado, 

trata-se de Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela 

Antecipada, proposta por REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO em 

face de CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO PARQUE PANTANAL III, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela 

antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da 

tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. In casu, o autor alega que em virtude de ter 

alugado seu imóvel a terceiro entre o período de Janeiro de 2014 à 

Dezembro de 2016, tendo ficado a cargo do inquilino o pagamento das 

despesas do condomínio, e, que uma vez que o locatário não cumpriu com 

o pactuado, acarretou em um débito para o requerente no valor de R$ 

14.929.50 (quatorze mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta 

centavos), além disso, informa que em razão do referido débito foi cortado 

o fornecimento de água em seu imóvel. Neste interim, informa que tentou 

entrar em acordo com o demandado, contudo o mesmo requer a fins de 

saldar a dívida à quantia de R$ 29.120,46 (vinte e nove mil cento e vinte 

reais e quarenta e seis centavos), sendo este valor corrigido 

monetariamente, acrescido de juros, multa, e taxa de cobrança. Em virtude 

disto, pleiteia em sede antecipação de tutela pela autorização do depósito 

judicial do valor de R$ 14.929,50 (quatorze mil novecentos e vinte e nove 

reais e cinquenta centavos), bem como pela determinação do 

restabelecimento do fornecimento de água em seu imóvel. Na presente 

sede de cognição, verifica-se a existência da probabilidade de direito do 

autor, uma vez que o mesmo colacionou aos autos por meio do ID. 

9520790 o Relatório de Débitos junto ao condomínio requerido, onde é 

possível se aferir que o valor do débito do demandante perfaz a quantia 

de R$ 14.929,50, sem as correções. O perigo de dano, por sua vez, 

inicialmente resta caracterizado em virtude de que a água é um bem 

essencial a vida e a dignidade, sendo que o corte do fornecimento 

impossibilita o requerente e sua família de ter dignidade em sua residência, 

sendo os mesmos privados de diversas coisas. Ademais, observa-se não 

haver perigo de irreversibilidade da medida. Feitas essas considerações, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA autorizando o depósito judicial do valor de R$ 14.929,50 

(quatorze mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos). 

Após o depósito, DETERMINO o restabelecimento do fornecimento de água 

no imóvel do autor pela requerida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa, sendo que a manutenção da medida fica condicionada ao 

adimplemento mensal pelo autor dos valores a título da parcela 

condominial. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05/02/2019 às 08h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027594-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DE CAMPOS MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952/B (ADVOGADO(A))

SUELI APARECIDA DE MIRANDA OAB - MT0013938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(RÉU)

CESIO SILVA LEMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI OAB - PE7489 

(ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027594-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELSON DE CAMPOS MACIEL RÉU: CESIO SILVA LEMOS, SAGA 

LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, JAGUAR E 

LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 

Vistos etc. Considerando a audiência de conciliação designada nos autos, 
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retorne-se os autos a secretaria. Após volvam me os autos conclusos 

para demais deliberações. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26/10/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001591-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR COCATTO (EMBARGANTE)

PEDRO COCATTO FILHO (EMBARGANTE)

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (EMBARGANTE)

DILMAR DAL BOSCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001591-44.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: DILMAR DAL BOSCO, JOSEMAR COCATTO, PEDRO 

COCATTO FILHO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO EMBARGADO: 

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos à 

Execução interposto por PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA 

PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO e DILMAR DAL BOSCO em face 

de FIDES HOLDING PATRIMONIAL S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Os presentes embargos foram distribuídos por dependência à 

execução de nº 1017960-50.2017.8.11.0041. Por meio do decisório de ID. 

11549739 foram recebidos os embargos, sem aplicação de efeito 

suspensivo, ademais, foi deferido o pedido da parte embargante quanto ao 

parcelamento das custas processuais em 06 (seis prestações). 

Importante ressaltar ainda, que no decisório supramencionado foi 

determinada a intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias recolhesse a primeira parcela, bem como para comprovar o 

recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final, sob pena de 

indeferimento da inicial. Por meio dos Ids. 11750676 a 12934444, os 

embargantes colacionaram guias e comprovantes de pagamentos de tão 

somente 03 (três) parcelas, estas referentes aos meses de Fevereiro, 

Março e Abril, tendo deixado de cumprir com o adimplemento e 

compravação nos autos das demais parcelas. Ao ID. 13004272 foi 

apresentada Contestação aos Embargos a Execução pela embargada. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora 

devidamente intimada acerca do deferimento do parcelamento das custas 

processuais, bem como para que procedesse com o recolhimento e 

comprovação das parcelas mês a mês, e não o fez, adimplindo tão 

somente 03 (três) parcelas do total de 06 (seis). Necessário ainda se 

salientar que embora os embargantes não tenham demonstrado sua 

hipossuficiência econômica, foi oportunizado por este juízo o 

parcelamento das custas processuais. Ademais, ao decisório de ID. 

115497339, restou clara a informação de que o não cumprimento da 

ordem, qual seja a de recolhimento e comprovação mês a mês dos 

pagamentos das parcelas, implicaria no indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC. Em que pese as advertências quanto ao não 

recolhimento/comprovação, a parte embargante cumpriu somente de forma 

parcial com a obrigação, restando inerte desde o mês de Abril de 2018. 

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense de que compete ao advogado da parte para cumprir e 

comprovar o recolhimento das custas processuais, bem como que ante a 

inércia a extinção do feito sem resolução do mérito, é medida imperativa, 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA - 

NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da 

justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante 

a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida 

imperativa. (TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 2. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(TJMT - Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018). Além disso, o entendimento desta corte é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) Assim, diante da ausência do recolhimento das custas, sendo 

evidende a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, IV do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 85, §2º e 6º do CPC. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquive-se os autos, observando-se as formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003171-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KENNEDY SOARES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que KENNEDY SOARES DE SOUZA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 02.02.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DO 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DA QUITAÇÃO DA LESÃO NO MEMBOR 

INFERIOR DIREITO EM OUTRO PROCESSO – DO PAGAMENTO JUDICIAL 

OCORRIDO NOS AUTOS N° 1003535-72.2016.8.11.0002 QUE TRAMITOU 

NA 04ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE EM DECORRÊNCIA DE OUTRO 

ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE FICAR TOTALMENTE INVÁLIDO POR 

DUAS VEZES A matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal 

será apreciada. DA INÉPCIA DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO 

DO STF. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a 

requerida que a parte autora não logrou êxito em comprovar que efetivou 

o pedido administrativo. Por tal razão, pugna pela extinção do processo, 

sem julgamento do mérito. No entanto, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em sede de contestação e também ao ID: 13306589 a parte 

requerida traz a baila a informação de que a parte autora ingressou com 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT na 4ª Vara Cível de 

Várzea Grande, sob o n° 1003535-72.2016.8.11.0002, decorrente de 

outro acidente. Alega que, nos referidos autos, a parte requerente 

recebeu a título de indenização o valor de R$ 5.568,75 (cinco mil 

quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) por 

invalidez ocorrida no mesmo membro que nestes autos alega estar 

lesionando novamente. Em consulta ao PJe, ao analisar os documentos 
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juntados aos autos n° 1003535-72.2016.8.11.0002, da 4ª Vara Cível de 

Várzea Grande – MT, tem-se que, efetivamente o autor sofreu dois 

acidentes distintos, ambos com dano anatômico ou funcional, sendo que, 

nos dois acidentes os danos sofridos atingiram o joelho esquerdo. 

Conforme prova produzida no presente feito (id. 12927556), o dano 

sofrido pelo autor se enquadra na tabela do DPVAT em “Danos Corporais 

Segmentares - Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo” onde o percentual de perda está estabelecido em 25%. Além 

disso, o laudo aponta o grau de incapacidade como média (50%). 

Conforme se vê, no primeiro acidente, já indenizado, o grau de 

incapacidade decorrente da perda anatômica e/ou funcional do joelho 

esquerdo foi graduada como intensa (75%), enquanto que, no segundo 

sinistro, objeto desta demanda, o grau de incapacidade do membro foi 

graduado como médio (50%) (id.2927556). Diante deste quadro a perda 

que o autor teve neste segmento corporal continua sendo a mesma para o 

fim de enquadramento na tabela DPVAT. Tratando-se de danos 

segmentares que acometeram o mesmo segmento corporal (joelho 

esquerdo) apenas seria devida nova indenização caso demonstrado o 

aumento do grau de incapacidade, como por exemplo de residual, leve ou 

média no primeiro acidente para intensa no segundo sinistro, o que não é o 

caso dos autos. Ademais, mesmo neste caso seria devida indenização 

apenas no valor da diferença apurada. Assim, o autor já recebeu a 

indenização que lhe é devida correspondente ao dano corporal segmentar 

com perda anatômica e/ou funcional completa do joelho esquerdo, 

descabendo o recebimento de nova indenização em razão de danos 

corporais no mesmo segmento corporal sem demonstração de 

enquadramento diverso na tabela DPVAT. Nesse sentido: Apelação cível. 

Seguros. DPVAT. Ação de cobrança. Autor vítima de dois acidentes 

distintos. Embora possível o recebimento de mais de uma indenização do 

seguro DPVAT, não é possível o recebimento de nova indenização quando 

o dano corporal com perda anatômica e/ou funcional referir-se ao mesmo 

segmento corporal, sem que demonstrado enquadramento em grau de 

incapacidade superior ao do primeiro sinistro. Caso concreto onde o grau 

de incapacidade definitiva da vítima foi enquadrado como intenso já no 

primeiro acidente. Segundo acidente que afetou o mesmo segmento 

corporal com idêntica graduação do grau de incapacidade. Apelo não 

provido. (Apelação Cível Nº 70077081966, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 26/04/2018). 

(destaquei) Desta forma, diante do exposto, com fulcro no artigo 269, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com 

a verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.200,00,00 (mil e duzentos reais) 

para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do 

CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000283-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO GONCALO DO ESPIRITO SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BENEDITO 

GONÇALO DO ESPIRITO SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 21.06.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO NÃO 

APRESENTADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO Aduz a 

seguradora ré que “... a parte autora não apresentou a procuração...” 

requerendo desta forma a extinção do processo caso não houve-se 

saneamento do defeito pela parte. No entanto, em compulsa aos autos, 

verifica-se que por um erro do sistema, os documentos pessoais do autor 

da demanda, quais sejam ‘procuração, substabelecimento e RG’ foram 

juntados antes da petição inicial, sob o ID: 11303347. Desta forma, 

descabida a arguição de irregularidade de representação, e por tal motivo, 

REJEITO a preliminar suscitada. INÉPCIA – FATOS NARRADOS NÃO 

DECORREM LOGICAMENTE A CONCLUSÃO DOS FATOS Alega a 

requerida que “De acordo com a narrativa da inicial, o aludido acidente 

teria ocorrido dia 21/06/2017. Contudo, toda a documentação juntada aos 

autos, inclusive o Boletim de Ocorrência, refere -se a acidente de trânsito 

na data de 20/06/2017 ... A incoerência entre os fatos narrados na inicial e 

os documentos juntados pela autora, impede a requerida em realizar sua 

defesa de modo adequado. ... “ Em análise aos documentos acostados 

aos autos, verifica-se que a data do acidente é a de 20.06.2017, conforme 

documentação anexada a inicial. A data de 21.06.2017 informada na 

petição inicial trata-se apenas de um erro material acometido pelo 

causídico da autora, não bastando para declaração de inépcia, visto que, 

em análise aos demais documentos, é possível verificar o nexo entre os 

fatos narrados e o acidente. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de inépcia. 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA 
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DE SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO 

Assevera a parte demandada que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO 

ROL DOS DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO 

DOCUMENTO DE CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS 

(RG) E DO CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA 

DESSES DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que a cópia da Carteira de 

Trabalho da demandante, encontra-se perfeitamente legível, bem como 

consta no mesmo RG e CPF da demandante. Assim sendo, REJEITO a 

preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 
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despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro inferior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (21.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038555-70.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TARCISIO BATISTA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que TARCISIO BATISTA DOS SANTOS, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

23.10.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. DEFEITO NA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ANALFABETO – EXIGÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO Aduz a requerida que 

“...verifica -se que a parte autora é uma pessoa não alfabetizada. Em tais 

casos, a lei exige que a outorga de poderes de representação seja 

passada por instrumento público, como forma de salvaguardar os seus 

direitos. Todavia, a parte autora outorgou poderes por instrumento 

particular, o que não se pode conceber.”. É cediço que a procuração ad 

judicia deve ser devidamente assinada pelo outorgante nos termos dos 

arts. 654 do CC e 105 do CPC. Contudo, inobstante a irregularidade 

apontada, tem-se que ausência da assinatura na procuração restou 

suprida pelo comparecimento pessoal na audiência e perícia realizada nos 
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autos, o que ratifica os termos dos poderes outorgados. Posto isso, 

INDEFIRO a preliminar suscitada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO 

FORO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 
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parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do ombro direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.10.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001103-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAFAEL BATISTA DA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 03.12.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PARA SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 155 de 824



motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. AUSENCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO 

E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 
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salientar que o sinistro ocorreu em 03.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do joelho esquerdo e 

25% do halux esquerdo (dedão do pé esquerdo). Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Ocorrendo Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé terá a vítima direito a 10% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO 

DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 

= R$ 2.531,25 HALUX - DEDÃO PÉ ESQUERDO: *10% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 1.350,00 *25% sobre R$ 1.350,00 = R$ 337,50 Total: R$ 2.868,75 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.868,75 

(dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (03.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023257-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ALVES SANTIAGO (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023257-72.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURO ALVES SANTIAGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MAURO ALVES SANTIAGO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.10.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte 

autora colacionou aos autos petição com protocolo de recebimento de 

processo administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que 

devem instruir o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação 

do requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor 

para que compareça à Seguradora, apresentando a documentação 

devida. No entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse de agir necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 
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disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 
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responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00 = 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (16.10.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012306-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012306-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEVAIR PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DEVAIR PEREIRA DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 25.02.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL Aduz a 

seguradora ré que “[...] a representação processual da parte autora está 

irregular, vez que trata -se de ação proposta por pessoa analfabeta [...]”. 

No entanto, em que pese o Registro Geral juntado ao ID: 6160427 constar 

a informação de que o requerente é “não alfabetizado”, os demais 

documentos juntados, sendo esses a Carteira de Trabalho e o Boletim de 

Ocorrência, bem como o termo de audiência juntado aos autos, constam a 

assinatura do autor, o que afasta a alegação de irregularidade da 

representação. Desta forma, REJEITO a preliminar suscitada. DA INÉPCIA 

DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF . Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 
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determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do ombro direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 
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responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (25.02.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029958-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA GONCALVES DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

MARCIANO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029958-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDROSA GONCALVES DE ALMEIDA SOUZA, MARCIANO GONCALVES 

DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que PEDROSA GONÇALVES DE ALMEIDA SOUZA e MARCIANO 

GONÇALVES DE SOUZA movem em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, serem genitores 

de MAURÍCIO GONÇALVES DE SOUZA, vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 13.08.2017, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido ao óbito de 

seu pai, por complicações decorrentes de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PARA SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA PEDROSA GONCALVES DE 

ALMEIDA e MARCIANO GONCALVES DE SOUZA – NÃO COMPROVAÇÃO 

DA MATERNIDADE /PATERNIDADE Aduz a ré que, “[...] No caso em tela 

não ficou comprovado que a parte autora PEDROSA GONCALVES DE 

ALMEIDA e MARCIANO GONCALVES DE SOUZA são genitores do 

falecido, tornando-o parte ativa ilegítima para pleitear a indenização pelo 

seguro DPVAT [...]”. Porém, ao ID: 10068425, verifica-se que foi juntado 

aos autos CERTIDÃO DE ÓBITO e CNH do de cujus, onde consta como 

filiação a Sra. Pedrosa Gonçalves de Almeida e o Sr. Marciano Gonçalves 

de Souza. Ademais, no Laudo Pericial juntado ao ID: 12184727, também há 

informação idêntica ao documento de habilitação. Desta forma, REJEITO a 

preliminar de ilegitimidade ativa. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À 

PROPOSITURA DA DEMANDA – INÉPCIA DA INICIAL Alega a parte 

requerida que a parte autora não apresentou documento essencial à 

propositura da ação, qual seja, a certidão de óbito do falecido. No entanto, 

não assiste razão a seguradora, visto o documento estar juntado aos 

autos sob o ID: 10068425. Portanto, REJEITO a preliminar suscitada. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 
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17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO – 

DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada que “[...] EMBORA 

NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A 

APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE CADASTRO NO 

REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO CADASTRO DE 

PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A 

SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que a carteira de habilitação do de cujus esta 

acostada aos autos sob o ID: 10068425, a qual contém o n° do RG e CPF 

do mesmo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte autora que no dia 

13.08.2017, o Sr. MAURÍCIO GONÇALVES DE SOUZA, descendente/filho 

dos autores, sofreu acidente de trânsito, que ocasionou seu óbito. Por tais 

fatos, apontam ser beneficiários da vítima e, portanto, teriam direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro DPVAT. Pretende os autores o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

em sua integralidade. De acordo com o art. 3º da lei 6.194/74, alterada pela 

Lei nº 11.482/07, o valor da indenização para os casos de morte é 

exatamente a quantia pretendida pelo autor, vejamos: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: a) (revogada); b) (revogada); c) 

(revogada); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” Os documentos que instruem 

os autos evidenciam o direito dos demandantes, não havendo dúvida 

quanto à legitimidade ativa, logo, se houve morte, a companhia 

seguradora, é responsável pelo pagamento, e deve arcar com o 

cumprimento da indenização prevista expressamente no artigo 3º inciso I, 

da Lei 11.482/07. Quanto à alegação de diferença na assinatura dos 

documentos do Sr. Marciano Gonçalves de Souza, não merece razão à 

requerida, visto a assinatura dos documentos serem idênticas, havendo 

somente a abreviação do patronímico. Totalmente descabida também a 

pretensão da seguradora de que deve ser comprovada que os autores 

são os únicos beneficiários da vítima, uma vez que cada beneficiário pode 

exigir o cumprimento por inteiro. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ÓBITO - ÚNICA BENEFICIÁRIA - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO DE CAUSALIDADE - ATESTADO DE 

ÓBITO - ART. 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de credores solidários perante a 

seguradora, cada beneficiário pode exigir o cumprimento da prestação por 

inteiro, respondendo em face dos outros pela parte que lhes caiba. (...)” 

(TJMS - j. 13.9.2011 - Segunda Turma Cível- Apelação Cível - Sumário - N. 

- Ponta Porã - Relator - Exmo. Sr. Des. Julizar Barbosa Trindade). Como os 

requerentes apresentaram todos os documentos necessários à 

comprovação de seus direitos (ID’s: 10068 421; 10068 425; 10068 436; 

10068 439), legítima se torna a indenização por eles pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório na importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), estipulado no art. 3º, inciso I, da 

Lei 11.482/07, em favor dos genitores da vítima, ora requerentes. Este 

valor será acrescido de correção monetária pelo INPC-FIPE, a partir da 

data do óbito (13.08.2017 – ID 10068 425) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a data da citação. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037013-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GONCALO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037013-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS GONCALO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 
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Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031919-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MIRANDA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031919-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO MIRANDA CORREA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Defiro o pedido ID 

16048299 para prorrogar o prazo por 30 (trinta) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036492-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA 

- ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036492-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA 

- ME RÉU: MARIA AUXILIADORA DE MORAES Vistos. Expeça-se mandado 

de citação, com prazo de 15 dias, para cumprimento nos termos pedido na 

inicial, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso 

a parte requerida cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 

1º, CPC). Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer 

embargos, e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). Cientifique-se a parte ré de que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá 

depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos 

de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 

916, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027866-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUERINO TOLDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1027866-30.2018 Vistos. Considerando que o 

processo foi distribuído por dependência ao processo 1022254-14.2018, 

proceda-se a associação dos processos. Seguem as informações 

necessárias ao Recurso de Agravo de Instrumento, nº 

1012386-38.2018.8.11.0000 - 3ª Secretaria da Câmara de Direito Privado, 

interposto por Rodrigo Querino Toldo, em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, digitada em impressa em uma lauda, tão 

somente no anverso. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. No mais, cumpra-se a decisão de 1664785, após 

aguarde-se a audiência designada. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de outubro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036988-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONNIKY WEBERTE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036988-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONNIKY WEBERTE DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 09h04min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 26 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036988-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONNIKY WEBERTE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1036988-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JONNIKY 

WEBERTE DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 09h04min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036992-07.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ARAUJO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036992-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZETE ARAUJO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 09h20min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 26 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036992-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ARAUJO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1036992-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELIZETE 

ARAUJO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 09h20min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037002-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA ANUNCIACAO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037002-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSEFINA ANUNCIACAO CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 09h36min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 26 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004700-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOLOAGA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004700-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRE SOLOAGA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se o perito para designar nova data para 

realização dos trabalhos periciais, após intime-se a parte autora 

pessoalmente para comparecimento na data, local e horário designado. 

Ressalte-se que o não comparecimento, implicará na extinção do 

processo de acordo com o Art. 485, III, NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 

de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037002-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA ANUNCIACAO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037002-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSEFINA 

ANUNCIACAO CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 09h36min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 
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atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033188-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (RÉU)

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033188-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH RÉU: ATACADAO S.A., MIKA DA 

AMAZONIA ALIMENTOS LTDA Vistos. Designo o dia 05/02/2019, às 

10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033188-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (RÉU)

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1033188-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH RÉU: ATACADAO S.A., MIKA DA 

AMAZONIA ALIMENTOS LTDA Vistos. Designo o dia 05/02/2019, às 

10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026455-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026455-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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SAULO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT promovida por SAULO DE SOUZA em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi 

intimada a apresentar documentos que comprovassem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita ou efetuar/comprovar o pagamento das 

custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no 

entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, 

conforme certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina 

que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade 

à parte autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão 

sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a parte renová-la 

em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de 

constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue 

o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 04 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027626-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANNA MARIA DE ALCANTARA RIBEIRO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027626-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

POLLYANNA MARIA DE ALCANTARA RIBEIRO LIMA RÉU: AZUL LINHAS 

AEREAS Visto. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais 

promovida por ANA CAROLINA DE ALCANTARA RIBEIRO LIMA menor 

representada por sua genitora POLLYANNA MARIA DE ALCANTARA 

RIBEIRO LIMA em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS, onde a parte 

autora foi intimada a efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais 

de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou 

transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme 

certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade à parte 

autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão 

sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a parte renová-la 

em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de 

constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue 

o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 04 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037073-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037073-53.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Verifica-se que a parte autora pretende, em razão de suposta 

negativação indevida de seu nome, ser indenizada por danos morais 

sofridos, no valor de R$ 10.000,00, todavia, atribuiu valor à causa de R$ 

471,86, assim, intime-se a parte autora para corrigir o valor da causa, 

devido a desconformidade com o que determina o artigo 292, V do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029530-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000857-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT0018882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 731136 Nr: 27248-49.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA, MARYLYN 

ADRIANY RONDON FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALUNIEL PINHEIRO DE CAMPOS, 

IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA R. SERAFIM S. V. 

BARROS - OAB:9.383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 Código - 731136

Visto.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, 

bem como pra requererem o que entenderem de direito, 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 243518 Nr: 12054-82.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ABEL JOSÉ DE SOUZA, ZILDA DE 

OLIVEIRA SOUZA, SERGIO DE OLIVEIRA SOUZA, SELMO DE OLIVEIRA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:10201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT, SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - 

OAB:11812

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 134719 Nr: 19914-42.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CANTARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807321 Nr: 13792-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEST MAQ COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "... Após respostas dos ofícios intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 725011 Nr: 20704-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. G. CRESTANI COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 782363 Nr: 35999-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETALIZ MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA - ME, 

CONCÉLIO RIBEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 403638 Nr: 35672-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 804430 Nr: 10894-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON MESSIAS VECUNA SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, MARCUS VINICIUS COUTO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MG 130.693

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 
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os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 19226 Nr: 13236-79.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PASCHOAL DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINETE M.M. SOUZA VANINI, JOÃO 

BATISTA VANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A

 "(...) Após, intime-se a parte exequente para se manifestar e dar 

prosseguimento no feito, no prazo de ci dias (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107066 Nr: 13412-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIÁGDA DOS SANTOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, DOMINGOS MENEZES FILQUEIRA MOUSSALEM, SPE EDIFICIO 

AMADEUS COMMERCE LTDA, CONSTRUTORA ATHOS S/A, UNION FDV 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7.816-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1057219 Nr: 49633-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIVIK CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANDERSON RODRIGUES COELHO –ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CEZAR LUCHIARI - 

OAB:40.391, WALKYRIA PARRILHA LUCHIARI - OAB:37.819-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente, 

pessoalmente, para se manifestar nos autos, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção do feito, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 204581 Nr: 18607-82.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA - ELETRONORTE TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A - AETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ BRAGA, UMBERTO 

LUIZ PAGIOLLI, EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE, MARIA DOS 

SANTOS PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1.357/MT, MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT4978, RENATA GARCIA BRUNO - 

OAB:8.695-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 397120 Nr: 31255-55.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVANI RIBEIRO DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089OAB/RJ, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815/RJ, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155834

 Assim, considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes, intime a Requerida 

para efetuar o pagamento integral dos honorários periciais, no prazo de 10 

(dez) dias.Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio 

dos trabalhos periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário 

para que todos sejam cientificados da referida designação. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado do requerente para que entre em contato com seu cliente e 

informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028319-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Lúcia de Fátima de Souza em 

desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é proprietária de 

um imóvel localizado no bairro Jardim Brasil, nesta Capital, e que a ré 

instalou torre de energia em frente a sua residência, pretendendo 

suspender o fornecimento do serviço e que a autora desocupe o imóvel, 

mesmo sem efetuar qualquer indenização. Requer a concessão da tutela 

de urgência para determinar a ré a não retirar a autora da sua residência e 

se abster de suspender a energia até que seja indenizada pelo justo valor. 

Foi determinada a intimação da requerida para se manifestar (Id. 

15019910), e esta peticionou, informando que não localizou em seu 

cadastro unidade consumidora em nome da autora, e que não há qualquer 

prova de que tenha solicitado a retirada da autora do imóvel (Id. 

15614146). Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 
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produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tal pedido, vez que realmente não há qualquer 

indício de prova de que a requerida esteja pretendendo a retirada da 

autora de seu imóvel ou interromper o serviço, ademais as contas de 

energia apresentadas estão em nome de terceiro e são do ano de 1999 

para trás (id. 15014624). Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. Aguarde-se a realização da audiência 

designada. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014608-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO QUINTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014608-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IVO 

QUINTINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e nomeio 

como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 26 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009606-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE CAMPOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR OAB - 

MT17616/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009606-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON DE CAMPOS BORGES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. WELLINGTON DE CAMPOS 

BORGES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 29/11/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, 

conforme determinado em lei, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

responsabilidade pela prova pericial, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 29/11/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

WELLINGTON DE CAMPOS BORGES apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito de média intensidade avaliada 

em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 
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também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

26 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013838-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO CASSIANO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013838-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ ALBERTO CASSIANO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUIZ ALBERTO CASSIANO SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 31/12/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do 

IML. No mérito alega a inadimplência do proprietário, inaplicabilidade da 

súmula 257 do STJ, imprescindibilidade de produção da prova pericial, 

discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, esta alegação não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a 

ausência do laudo do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 31/12/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUIZ ALBERTO CASSIANO SILVA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 
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mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019323-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019323-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTOR HUGO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VICTOR HUGO DA SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

02/02/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela ausência de comprovação de entrega da documentação, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar a ausência do laudo do 

IML, verifica-se que a questão não se amolda nas hipóteses previstas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 02/02/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que VICTOR HUGO DA SILVA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de 

média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 
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nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007017-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIVANE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Diante da manifestação do médico perito nomeado, impulsiono o feito para 

proceder a intimação do Requerente, para manifestar-se nos autos, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012299-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILANE VILELA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NAZARENO DA SILVA (REQUERIDO)

ERIKA REGINA DESENHARD DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO MAX ARRUDA ABREU OAB - MT4485/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012299-90.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento acostados nos Ids nº 12003022, nos termos do 

art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015637-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO FLORAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015637-38.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa e Determinada 

ajuizada por Auto Posto Florais Ltda. em desfavor de Petrobras 

Distribuidora S/A. A parte autora se manifestou no ID nº 14713435, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 14713435, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1018309-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMARA APARECIDA DA ROCHA VIEGAS DE PINHO (AUTOR(A))

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O 

(ADVOGADO(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO FRANCA DA CRUZ (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018309-53.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos da 

Locação ajuizada por Diomara Aparecida da Rocha Viegas de Pinho e 

Jânio Viegas de Pinho em desfavor de Maurílio França da Cruz. A parte 

autora se manifestou no ID nº 12483265, informando não possuir mais 

interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência 

do mesmo e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela 

parte autora no ID nº 12483265, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003247-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO FORNAGIERI OAB - MT0015661A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MAGNA NOBRE DA SILVA MARTINS (RÉU)

 

em pdf

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010371-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E GRAFICA ATALAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010371-07.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória proposta por BF 

Consultoria Empresarial Ltda. em face de Editora Gráfica Atalaia Ltda.. 

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 20/03/2019 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017835-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA XIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1017835-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito da petição (ID – 14940473) requerendo o que 

entender de direito, sob pena de anuência ou concordância tácita. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021725-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021725-92.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SEBASTIÃO PEREIRA DOS REIS, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos 

autos cópia de seus documentos pessoais legíveis, comprovante de 

endereço, bem como comprovante de processo administrativo, sob pena 

de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022292-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022292-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LILIAN COSTA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/01/2019, às 10:40 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004035-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MILTON TOLEDO SANTANA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1004035-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido 

no ID – 8391145 requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON JUÍZA DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022392-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH CRISTIANA DE SOUZA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022392-78.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SARAH CRISTIANA DE SOUZA DOS ANJOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/01/2019, às 11:28 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022461-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA EDIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022461-13.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por NUBIA EDIMARA DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/01/2019, às 11:44 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022476-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022476-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROGERIO FERREIRA DE ARRUDA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme documentos acostados, recebo a presente inicial. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 

12:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035976-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIDENILSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035976-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GIDENILSON RODRIGUES DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/01/2019, às 08:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001174-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001174-28.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES, em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. 

Recebo a emenda a inicial , defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 

08:16 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010264-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELIOMAR ARTUR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010264-60.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 9192544), requerendo 

o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010011-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DELFINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010011-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 9192918), requerendo 

o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017471-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SEBASTIAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

L. M. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1017471-13.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido no ID – 10441766 requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010667-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIZETE CORREA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1010667-29.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido no ID – 9566976 requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004166-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1004166-59.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010366-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1010366-82.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido no ID – 9220602 requerendo o que entender de 

direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento 

da petição e documentos anexados - ID - 9650475 devolvendo ao seu 

subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes autos. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017391-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1017391-49.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003949-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJACKIS DA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1003949-16.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 8673642), requerendo 

o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007459-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO(A))

 

JUNTADA DE AR POSITIVO AO BANCO DO BRASIL S/A

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022063-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULCIMAR DA SILVA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022063-37.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte autora e a inércia da parte 

requerida, dou por encerrada a instrução processual. Intimem-se as 

partes para apresentarem os memoriais, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006259-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

H. F. D. O. (REQUERENTE)

JESSICA FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JANIANE SIQUEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

JACKSON FABIO FELIX DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COELHO RIBEIRO OAB - MT21645/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FORTEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN OAB - MT15110 (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006259-58.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização em Decorrência de Ato Ilícito Praticado 

em Acidente de Trânsito ajuizada por Juarez Silva de Oliveira, Halick Felix 

de Oliveira, Jessica Felix de Oliveira, Jackson Fabio Felix de Carvalho e 

Janiane Siqueira de Araujo Felix em desfavor de FORTEPLAST Indústria 

Comércio PVC Ltda. e Bradesco Auto/RE Cia Seguros. As partes 

formularam acordo conforme ID 14007902, requerendo a homologação do 

mesmo e também a extinção destes autos. O digno representante do 

Ministério Público manifestou-se favorável a homologação do acordo, 

condicionando que a quota parte do menor continue depositada em juízo. 

Os vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

as partes conforme ID 14007902, via do qual compuseram para colocar 

fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema. Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente 

Alvará para levantamento, nos termos como informado no ID 14672520, 

condicionando que a cota parte do menor não deverá ser levantada, 

permanecendo depositada em juízo. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973069 Nr: 10716-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX WILLIAN PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciaria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958618 Nr: 4229-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO EDIMAR NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de 

Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais proposta por Benedito 

Edimar Nunes em face de MRV Prime Parque Chapada Diamantina 

Incorporações SPE Ltda, Prime Incorporações e Construções S/A e MRV 

Engenharia e Participações S/A.

As partes formularam acordo conforme fls. 149/150, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 149/150, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997575 Nr: 22443-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FERREIRA GUIMARÃES HATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS HATA, SUZUCO SENGA HATA, 

FABRICIO TADAHIRO HATA, RUTH HATUE WATANABE HATA, MAGDA 

MASSAE HATA VIVEIROS, MARCIO EDUARDO DE MELO VIVEIROS, 

AGROPECUARIA TAMANDARÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos, etc.

Magda Massae Hata Viveiros e outros opuseram Embargos de Declaração 

alegando a existência de erro material na decisão que designou audiência 

de instrução.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, ACOLHO os embargos, para que, onde se lê:

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia _12/03/2019_ às 15:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora e do requerido, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol, a fim de esclarecer a atuação e os honorários 

fixados e cobrados pelo autor.

Leia-se:

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia _12/03/2019_ às 15:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora e do requerido, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol.

Nos demais termos, mantenho a decisão de fls. 416.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956556 Nr: 3337-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE MELO MARTINS, TROPICAL 
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CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN CRISTINA MARTINS DOMINGOS, 

MALVINA ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS - OAB:, ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JÚNIOR - 

OAB:OAB/GO 24.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ARAUJO DA 

COSTA - OAB:15134/MT

 Vistos, etc.

Antônio Carlos de Melo Martins opôs Embargos de Declaração alegando a 

existência de omissão na sentença que homologou o acordo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, ACOLHO os embargos, para acrescentar na sentença 

de fls. 146, a determinação para expedição de alvará para levantamento 

dos valores depositados em juízo, conforme fls. 144/145.

Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 146/147.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1055093 Nr: 48815-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - CONTECNICA, 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A DE REZENDE E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:238.382-SP, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:238382, JOSE 

THEOPHILO FLEURY - OAB:133.298/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047

 Vistos, etc.

Consórcio Mendes Junior opôs os presentes Embargos à Execução 

ajuizada por MA de Rezende e Cia Ltda - ME, sustentando não estar 

embasada em titulo exigível e alegando a inexistência de dívida ou de 

direito a produtos pela exequente.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a efetiva prestação de 

serviços, a liquidez do titulo, o inadimplemento do devedor.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a Diante disso, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970817 Nr: 9672-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI, CIRLENE MARIA 

VICENTIN DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FELIPE DA COSTA 

FRADE - OAB:30.370, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - 

OAB:16.785/DF, PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - OAB:48137, 

RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517 DF, TERESA CRISTINA 

AMORIM PERES DA SILVA - OAB:OAB/DF 26.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Caixa de Previdencia dos 

Funcionários do Banco do Brasil - PREVI em desfavor de Antonio Maércio 

de Jorgi e Cirlene Maria Vicentin de Jorgi.

 As partes formularam acordo conforme fls. 100/101, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 100/101, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957313 Nr: 3721-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHIR RIBEIRO TAQUES, JESSICA FERREIRA 

LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, AMANDA DE CASTRO BORGES REIS 

- OAB:18.866/MT, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 20944-O, 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - OAB:19194 OAB MT, JADIR 

WILSON DA SILVA DALVI - OAB:17.510/MT, MARILEI CARDOSO - 

OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:MT 17504/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por Hospital de Medicina 

Especializada LTDA – Hospital Santa Rosa em desfavor de Ahir Ribeiro 

Taques e Jessica Ferreira Lemes.

O autor formulou pedido de desistência da ação em relação à Jessica 

Ferreira Lemes prosseguindo a ação somete em relação à Ahir Ribeiro 

Taques.

As partes manifestaram-se quanto as provas que pretendem produzir.

Fundamento:

HOMOLOGO a desistência da ação em relação à Jessica Ferreira Lemes 

formulada pela parte autora às fls. 95/96, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil e via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, em relação à 

Ahir Ribeiro Taques.

 Considerando a intenção do requerido em quitar o débito, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia ____/____/____, às ____:____ horas 

a ser realizada nesta 11ª Vara Civel, ocasião em que as partes deverão 

estar acompanhadas de seus advogados.

A pertinência das demais provas solicitadas serão analisadas após 

realizada a audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1014050 Nr: 29314-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M A DE REZENDE E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 
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CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Rodrigo Gomes 

Bressane - OAB/MT 8.616 - OAB:, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:238.382-SP, JOSE THEOPHILO FLEURY - OAB:133.298/SP

 Vistos, etc.

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 209/211, tão somente para 

determinar a inclusão da empresa Contécnica Consultoria Técnica – Ltda 

no polo passivo da ação, expedindo-se a competente Carta Precatória 

para sua citação, conforme solicitado, nos termos da decisão inicial de fls. 

56.

Não há que se falar em citação do DNIT quanto o exequente não informa 

se este irá integrar o polo passivo da ação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1013987 Nr: 29283-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ELIAS BRESCOVICI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 Vistos, etc.

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 159, tão somente para determinar 

a inclusão da empresa Contécnica Consultoria Técnica – Ltda no polo 

passivo da ação, expedindo-se a competente Carta Precatória para sua 

citação, conforme solicitado, nos termos da decisão inicial de fls. 55.

Não há que se falar em citação do DNIT quanto o exequente não informa 

se este irá integrar o polo passivo da ação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957129 Nr: 3617-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFO, ROSELY FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: rodrigo brandão correa - OAB:, 

RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 153/156, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0% (um por cento) 

sobre o valor da causa. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1055132 Nr: 48832-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - CONTECNICA, 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ELIAS BRESCOVICI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:238.382-SP, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:238382, JOSE 

THEOPHILO FLEURY - OAB:133.298/SP, JOSÉ THEOPHILO FLEURY - 

OAB:133298/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047

 Vistos, etc.

Consórcio Mendes Junior opôs os presentes Embargos à Execução 

ajuizada por Clóvis Elias Brescovici - ME, sustentando não estar 

embasada em titulo exigível.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a efetiva prestação de 

serviços, a liquidez do titulo, o inadimplemento do devedor.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a Diante disso, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1107930 Nr: 13826-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROGÉRIO CAVALCANTE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JASON CORREA, CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, 

TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO MARIOSA MARTINS 

- OAB:72269/MG

 Vistos, etc.

Intime-se o Embargante de fls. 208/211, para esclarecer, no prazo de 15 

(quinze) dias, qual é a decisão judicial embargada, apontando com 

precisão as folhas da determinação, uma vez que não restou esclarecido 

na sua petição.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977337 Nr: 12749-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO DANELICHEN, DIONE PINTO DA SILVA 

DANELICHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁSSIA RABELO SILVA - 

OAB:16.874/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A

 Vistos, etc. Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda e 

outra opôs embargos de declaração às fls. 370/382 questionando a 

decisão que julgou parcialmente improcedente o pedido inicial.Vieram os 

autos conclusos.É o relatório.Fundamento.DECIDO.Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade 

ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC.No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. (...) Ademais, é importante 

ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação 

ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil.Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 
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contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 

370/382, e mantenho integralmente a sentença de fls. 364/368.Expeça-se 

o necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094471 Nr: 8188-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO CAVALCANTI GOMES LARANJEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1158764 Nr: 35430-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA CASSIANO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:OAB/MG 80.055, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:OAB/MG 

108.654

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Distrato de Compra e Venda de Imóvel c/c 

Restituição de Valores Pagos c/c Danos Morais e Danos Materiais ajuizada 

por Claudiana Cassiano Dias em desfavor de MRV Prime Parque Chapada 

Mantiqueira Incorporações SPE Ltda..

As partes formularam acordo conforme fls. 213/214, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 213/214, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997616 Nr: 22469-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON ARANTESDE FREITAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 Certidão

Certifico que as apelações interpostas pelas partes (requerente e 

requerido), ora apelantes, ato contínuo, procedo às intimações das 

apeladas (requerente e requerido), a fim de apresentarem, em 15 (quinze) 

dias, as contrarrazões aos recursos.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132049 Nr: 23889-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIO BRAGA LTDA, 

SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:20.514-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de proceder a intimação da parte Autora, via DJE, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993215 Nr: 19972-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, JOÃO OTÁVIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ABADIA AGUIAR - 

OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Tecnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169671 Nr: 40028-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GARCEZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Augusto Gomes de 

Gouveia - OAB:128.374 MG, HELENA PATRICIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG79.760, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG, 

Yara Marques - OAB:126.480 MG

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087013 Nr: 4743-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CCA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL ARAGUAIA LTDA, 

DONIZETE LOURENÇO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN MELO DE QUEIROZ, MC INDUSTRIA E 

COMERCIO DE BIODIESEL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, em 

cumprimento a decisão de fls. 70, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora, no prazo de 05 (cinco)dias, dar prosseguimento 

ao feito.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1136689 Nr: 25929-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFICIO BELO HORIZONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE INAH MARIA DA COSTA, 

SEBASTIÃO BENEDITO CORREA DA COSTA, RODOLFO CÉSAR CORRÊA 

DA COSTA, MARIA AUXILIADORA CORREA DA COSTA, ROGERIO 

SEBASTIÃO CORREA DA COSTA, TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087356 Nr: 4895-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL NOGUEIRA DE MORAES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução de AR juntado 

aos autos.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1080300 Nr: 1638-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAVARES DOS SANTOS E CIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS - 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997546 Nr: 22431-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Imissão na Posse c/c Dano Material e Dano Moral 

ajuizada por Roberto Leite da Silva em face de MRV Engenharia e 

Participações S/A.

As partes formularam acordo conforme fls. 195, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 195, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1274631 Nr: 29242-05.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA REGIS BORGES, RITAMARIS DE ARRUDA 

REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Ana Rita Regis Borges em 

desfavor de Universidade de Cuiabá – UNIC.

O autor informou não ter interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo a sua extinção, o que teve anuência do requerido.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora conforme 

fls. 53 .para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil.

 Condeno a parte autora, nos termos do artigo 90 do CPC, ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1170181 Nr: 40244-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR VIEIRA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996369 Nr: 21800-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Débitos ajuizada por Ana 

Francisca Bezerra em desfavor de CAB – Concessionária de Serviços 

Públicos

 As partes formularam acordo conforme fls. 219/220, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 219/220, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988556 Nr: 17909-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEVERSON DA SILVA RAMOS, MARIA DA GLÓRIA 

SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANASONIC DO BRASIL LIMITADA, 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA 

SILVA - OAB:13.786MT, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - 

OAB:9428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO 

- OAB:15.104 A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 246 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de 

R$ 11.232,24 (onze mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro 

centavos) ser levantado por Paulo Victor Araújo Amorim (CPF nº 

007.066.691-18, Banco Bradesco S/A, Agência 0417-0, Conta Corrente nº 

0546148-0).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981297 Nr: 14686-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA SOUZA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 237/242.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 237/242.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970190 Nr: 9381-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR SOARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais promovida 

Nair Soares de Almeida em desfavor de MRV Engenharia e Participações 

S/A e Prime Incorporações e Construtora S/A

As partes formularam acordo conforme fls. 205, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 205, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964718 Nr: 6823-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA NUNES DA SILVA VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Sandra Nunes da Silva 

Veronese em desfavor de Cemat – Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A.

Às fls. 238 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 239, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 240.

O exequente manifestou-se às fls. 242 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 242 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 240, devendo o valor de R$ 6.760,44 (seis mil setecentos e 

sessenta reais e quarenta e quatro centavos) ser levantado por Izonildes 

Pio da Silva (CPF nº 240.559.211-87, Banco Bradesco, Agência 1461-3, 

Conta Corrente nº 43600-3) e o valor de R$ 33.802,19 (trinta e três mil 

oitocentos e dois reais e dezenove centavos), em conta corrente nos 

mesmos dados bancários acima mencionados.

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005999 Nr: 25935-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999750 Nr: 23354-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MACIEL GAMA LOPES, ALENY MARTINS 

FERREIRA, RICARDO MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE 

VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Assis Pinheiro - 

OAB:108.900

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão anexado à mídia de fls. 209.

Cumpra-se conforme determinado.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1032705 Nr: 37931-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCOPORAÇOES E CONSTRUÇOES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. João Carlos de Lima 

Junior - OAB/SP 142.452 - OAB:, Dr.ª Giselle Paulo Sérvio da Silva - 

OAB/MT 20.298 - OAB:, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 665/675, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1072451 Nr: 56400-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CRISTINA GUEDES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061195 Nr: 51516-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais ajuizada por Eliane Sato em face de MRV Engenharia e 

Participações S/A.

As partes formularam acordo conforme fls. 195, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 195, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.
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Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087406 Nr: 4921-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONE SILVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES DE 

OLIVEIRA MIL HOMENS - OAB:15548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, JULIANO BATTELLA GOTLIB - 

OAB:227.548 OAB/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Condenatória de 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais promovida por 

Rone Silva do Nascimento em desfavor de MRV Prime XIX Incorporações 

SPE.

As partes formularam acordo conforme fls. 98, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 98, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085372 Nr: 4005-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA MARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIA DE MELO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a petição às fls. 111/116, DESCONSTITUO o perito 

nomeado e NOMEIO a empresa MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, bairro Centro Norte, Cuiabá - MT, 78.005-340, 

telefone (65) 3322-9858, para realizar a perícia técnica necessária, o qual 

deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 

466 do CPC).

No mais, cumpra-se integralmente a decisão conforme fls. 103.

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085347 Nr: 3983-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL LOBO BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 145 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de 

R$ 10.339,93 (dez mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e três 

centavos) ser levantado por Licinio Vieira de Almeida Júnior (CPF nº 

016.320.261-39, Banco do Brasil, Agência 4043-6, Conta Corrente nº 

108660-x).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1080598 Nr: 1814-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 113/114 e determino a expedição de 

alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o 

valor de R$ 11.850,14 (onze mil oitocentos e cinquenta reais e quatorze 

centavos) ser levantado por Laura Patrícia Dourado Amorim (CPF nº 

570.380.741-72, Caixa Econômica Federal, Agência 1695, operação 013, 

Conta Poupança nº 29.130-1).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1051606 Nr: 47227-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 162, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1056859 Nr: 49499-22.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruna correia lima linhares - 

OAB:22.504/GO, DARLAN ADIB FARES - OAB:9265/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por 

Janaina Santana de Oliveira em face de Unimed Gôiania Cooperativa de 

Trabalho Médico.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 17/04/2019 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1049233 Nr: 46048-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE SIQUEIRA CAVALIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 190 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

às fls. 365, devendo o valor de R$ 844,23 (oitocentos e quarenta e quatro 

reais e vinte e três centavos) ser levantado por Jobim e Advogados 

Associados (CNPJ nº 05.369.492/0001-00, Banco do Brasil, Agência 

3325-1, Conta Corrente nº 15.034-7).

 Com o levantamento dos valores e considerando a existência de trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1171930 Nr: 40958-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 398/399 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 394, devendo o valor de R$ 3.677,91 (três mil seiscentos e setenta 

e sete reais e noventa e um centavos) ser levantado por Delboni e Costa 

Marques Advogados Associados (CNPJ nº 24.772.606/0001-03, Banco 

BANCOOB, Agência 4256, Conta Corrente nº 284363-3) e o restante do 

valor a ser levantado por Barcelos Carlos e Gomes Advogados 

Associados (CNPJ nº 04.147.949/0001-70, Banco do Brasil, Agência 

4042-8, Conta Corrente 24.343-4).

 Com o levantamento dos valores, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da existência de 

valores remanescentes, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1148128 Nr: 30835-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Barcelos Carlos e 

Gomes Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Às fls. 392 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 393, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 394.

O exequente manifestou-se às fls. 398 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 398 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 394, devendo o valor de R$ 5.772,67 (cinco mil setecentos e 

setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) ser levantado por 

Delboni e Costa Marques Advogados Associados (CNPJ nº 

24.772.606/0001-03, Banco BANCOOB, Agência 4256, Conta Corrente nº 

284363-3) e o restante do valor a ser levantado por Barcelos Carlos e 

Gomes Advogados Associados (CNPJ nº 04.147.949/0001-70, Banco do 

Brasil, Agência 4042-8, Conta Corrente 24.343-4).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957808 Nr: 3921-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CAPITELLI SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SILVA BARBOSA - 

OAB:11.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, DIEGO SABATELLO COZZE - OAB:252.802-B/SP, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Materiais 

e Morais ajuizada por José Capitelli Sobrinho em face de Hyundai Capa do 

Brasil Ltda., a fim de:a)condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) atualizados 

a partir da prolação da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% 

ao mês desde a citação. b)Ante a sucumbência recíproca, condeno, 

solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos 

honorários advocatícios de seu patrono, que fixo em 12% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.Transitado em julgado, não 

havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora o 

interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem cronológica 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 187 de 824



de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1044723 Nr: 43784-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADRI COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Giorgio Aguiar da Silva - 

OAB:OAB*MT 14.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5705

 REJEITO os embargos, e mantenho integralmente a decisão proferida. 

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 24/04/2019 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.A pertinência das demais provas 

solicitadas será avaliada após realizada audiência de instrução.Expeça-se 

o necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989178 Nr: 18169-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIZES ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Drª. Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte autora manifestou interesse no prosseguimento 

do feito e, tendo em vista que a parte requerida realizou o depósito dos 

honorários periciais, conforme extrato juntado nos presentes autos.

Determino que se intimem as partes de que foi designado DIA 05/11/2018, 

A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no 

consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o 

advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local indicado 

para a realização da perícia.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1118797 Nr: 18252-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVALDO ANTONIO HANSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Vistos, etc.

Considerando que a parte autora manifestou interesse no prosseguimento 

do feito e, tendo em vista que a parte requerida realizou o depósito dos 

honorários periciais, conforme extrato juntado nos presentes autos.

Determino que se intimem as partes de que foi designado DIA 21/11/2018, 

A PARTIR DAS 13:30 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no 

consultório do Perito Nomeado Dr. GLEISSON OSCAR LIBARDI JUNIOR, 

com consultório na Clinica Clisslabor, Rua Ricardo Franco, n. 200, Bairro 

Centro Sul, Cep.: 78005-000, Telefone: (65) 3322-5606/ (65) 3052-9526, 

Cuiabá/MT, e e-mail gleisson_gol@hotmail.com, devendo o advogado do 

autor providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização 

da perícia.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999668 Nr: 23314-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE MARIA VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA - 

OAB:19195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFANIA GONÇALVES 

BARBOSA COLMANETTI - OAB:013158/DF, JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Indenizatória por Manutenção Indevida no Cadastro do 

SPC cumulada com Dano Moral ajuizada por Bernadete Maria Veloso em 

desfavor de Banco do Brasil S/A e Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros.

A requerida Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros apresentou 

contestação às fls. 53/54, requerendo a improcedência do pedido.

 Em contestação (fls. 60/70) a requerida Banco do Brasil S/A alega a 

ilegitimidade passiva.

Impugnação às fls. 79/85.

Passo a sanear o feito.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido com 

base na teoria da asserção, pois a autora imputa a requerida Banco do 

Brasil S/A fatos que em seu entender lhe causaram prejuízos, havendo 

uma relação contratual que autoriza o seu chamamento e respalda sua 

pretensão de litigar em juízo.

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

outras preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO 

saneado o presente feito.

Fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

comprovação da quitação da obrigação que deu ensejo a negativação, a 

responsabilidade das requeridas, a existência de danos, a má prestação 

de serviços por parte das requeridas, delimitando os contornos da 

responsabilidade de cada uma.

Diante disso, considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a 

audiência de Instrução para o dia 24/04/2019 às 15:00 horas, para o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965208 Nr: 7037-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDO MAIA DA COSTA, JOÃO BOSCO MAIA DA 

COSTA, IRANIL MAIA DA COSTA LEITE, FRANCISCA MAIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FERNANDO ALVES CANOFF, 

VALDIRENE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCÍLIO DONEGA - 

OAB:3079-A, MICHELLE ALVES DONEGA - OAB:7.467/MT

 Vistos, etc.
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Trata-se de Ação de Anulação de Escritura Pública de Venda e Compra 

c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos promovida 

por Rosildo Maia da Costa, João Bosco Maia da Costa, Iranil Maia da Costa 

Leite e Francisca Maia da Costa em desfavor de Jean Fernando Alves 

Canoff e Valdirene Leite da Silva.

Em contestação (fls. 76/78) as requeridas alegam a ausência dos 

requisitos necessários para a comprovação de algum vicio na escritura 

publica que se pretende anular.

Impugnação às fls. 89/94+

Manifestação do autor às fls. 97.

Passo a sanear o feito.

REJEITO a alegação suscitada em preliminar pelo requerido haja vista que 

esta confunde-se com o próprio mérito da questão.

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

outras preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO 

saneado o presente feito.

Fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, vícios 

na escritura contestada, o direito de posse do autor, o direito de 

propriedade do autor, levantamento de perdas e danos.

Diante disso, considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a 

audiência de Instrução para o dia 24/04/2019 às 14:00 horas, para, se 

pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além 

da oitiva de testemunhas, observando o limite de três testemunhas, 

independente de prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988701 Nr: 17982-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, LIVIA KEITE 

NOGUEIRA KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, por equívoco, deu-se prosseguimento ao presente 

feito, intimando-se a parte requerente para depositar diligência e firmar o 

termo de caução, sendo certo que, por decisão no AI n. 

1000791-42/2018-Capital, da Segunda Câmara de Direito privado do TJMT, 

suspendeu-se a marcha processual dos autos.

Desta forma, impulsiono o feito, em cumprimento a determinação judicial 

dos autos em apenso de fl. 143, Código n. 1001200, para proceder a 

suspensão processual, até o deslinde recursal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957313 Nr: 3721-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHIR RIBEIRO TAQUES, JESSICA FERREIRA 

LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, AMANDA DE CASTRO BORGES REIS 

- OAB:18.866/MT, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 20944-O, 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - OAB:19194 OAB MT, JADIR 

WILSON DA SILVA DALVI - OAB:17.510/MT, MARILEI CARDOSO - 

OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:MT 17504/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por Hospital de Medicina 

Especializada LTDA – Hospital Santa Rosa em desfavor de Ahir Ribeiro 

Taques e Jessica Ferreira Lemes.

O autor formulou pedido de desistência da ação em relação à Jessica 

Ferreira Lemes prosseguindo a ação somete em relação à Ahir Ribeiro 

Taques.

As partes manifestaram-se quanto as provas que pretendem produzir.

Fundamento:

HOMOLOGO a desistência da ação em relação à Jessica Ferreira Lemes 

formulada pela parte autora às fls. 95/96, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil e via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, em relação à 

Ahir Ribeiro Taques.

 Considerando a intenção do requerido em quitar o débito, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 05/02/2019, às 16:30 horas a ser 

realizada nesta 11ª Vara Civel, ocasião em que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados.

A pertinência das demais provas solicitadas serão analisadas após 

realizada a audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1171370 Nr: 40724-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE VON EICHEENDORFF ESPIRITO SANTO, MESF, 

GISELE VON EICHEENDORFF ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Pedido de Autorização Judicial para 

alienação de bem formulado por Gisele Von Eicheendorff Espirito Santo 

representante de Marina Espirito Santo Ferreira em face de Mafre Seguros 

Gerais S/A. a fim de deferir o pedido e determinar a expedição de alvará 

judicial para autorizar a alienação, transferência e entrega do veículo Fiat 

Idea Atrractive 1.4, Placa OAP 0612, de propriedade de M. E. S. F. , 

promovendo o pagamento do sinistro 120021516000135, nos termos do 

contrato 102836424, mediante deposito judicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, o que defiro liminarmente, em conta única judicial, até posterior 

deliberação do juízo competente para levantamento do valor, mediante 

demonstração real da necessidade ou para utilização em proveito e 

interesse da incapaz.Diante da sucumbência recíproca, e dada a 

gratuidade das custas processuais pela gratuidade concedida a parte 

autora, cada parte arcará com os honorários de seus advogados 

constituídos.Expeça-se o necessário.Transitado em julgado, manifeste-se 

o credor quanto ao interesse na execução da sentença. Nada requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004761 Nr: 25444-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 138 v°, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.
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Outrossim, intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca da 

petição de fls. 138/139, no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979917 Nr: 14065-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIONES DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BERTANI - OAB:14501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Considerando as manifestações das partes às fls. 143/146, expeça-se o 

competente alvará da quantia depositada em favor do autor, atentando-se 

aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982089 Nr: 15002-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM URSOLINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Larissa do Prado Amaral - 

OAB/MT 21.693 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 205, proceda sra. Gestora o desentranhamento da 

petição de fls. 198-201.

Outrossim, considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 209, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1146858 Nr: 30379-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI, CIRLENE MARIA 

VICENTIN DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES 

DE ORNELAS - OAB:170637 , MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - 

OAB:DF/16.785, PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - OAB:48137, 

TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - OAB:OAB/DF 26.817

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos a Execução opostos por Antonio Maércio de Jorgi 

e Cirlene Maria Vicentin de Jorgi em desfavor de Caixa de Previdencia dos 

Funcionários do Banco do Brasil - PREVI .

 As partes formularam acordo conforme fls. 301/304, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 301/304, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001222 Nr: 23957-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, opôs Embargos de Declaração em 

face da sentença à fls. 129/132 alegando omissão e contradição quanto a 

fixação dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelo 

embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.

Assim, não há que se falar em contradição, uma vez que o embargante 

pretende tão somente a rediscussão da matéria, que já está pacificada em 

nosso tribunal, a fim de adequá-la ao seu entendimento, o que não é 

possível em sede de Embargos de Declaração.

(...) Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos 

do recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação do embargante deve ser levada para nova 

apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil.

(...) Logo, a fim de evitar abusos dessa ordem e para atender aos 

reclamos da sociedade, o legislador prevê a aplicação de multa quando 

verificado o manejo dos declaratórios para protelar a efetiva prestação da 

tutela jurisdicional, retardando o cumprimento das decisões judiciais.

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 129/132, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1054705 Nr: 48627-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBS INFORMATICA LTDA, GERSON DA COSTA 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 
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PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos, etc.

 NBS Informática Ltda. opôs embargos de declaração às fls. 303/307 

questionando a decisão que julgou parcialmente improcedente o pedido de 

restituição dos danos materiais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.

Não há que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os 

embargantes pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo 

cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração.

 (...) Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos 

do recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova 

apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição 

ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 303/307, e 

mantenho integralmente a sentença de fls. 296/301.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1086833 Nr: 4634-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSMDB, ALECIA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de Declaração com 

Efeitos Infringentes às fls. 134/135, requerendo a minoração dos 

honorários advocatícios arbitrados.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

Ocorre que o embargante irresigna-se com a decisão nos termos que 

entende como correta. Não há que se falar em omissão, erro material ou 

contradição quanto o que o embargante busca é tão protelar o 

cumprimento do feito.

Opor embargos de declaração na forma como a Embargante tem feito em 

todos os feitos em que atua, alegando ausência de fundamentação 

quando fundamentado está, é mais do que incabível, mostra-se na 

verdade protelatório.

Assim a decisão lançada nos autos não está eivada de vício que ampare a 

inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou 

de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua 

conclusão implica em erro de julgamento.

(...) Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de 

declaração, mantendo a sentença de fls. 129/132 e, por terem caráter 

manifestamente protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % 

(um por cento) sobre o valor da causa.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1115976 Nr: 17020-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR BASAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MONTANUCCI, MONTANUCCI & 

MONTANUCCI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:20683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Marlene Ferreira de 

Aguiar César - OAB/MT 15.908 - OAB:

 Vistos, etc.

Claudemir Montanucci e outro opuseram Embargos de Declaração 

alegando a existência de omissão na sentença que acolheu a preliminar de 

coisa julgada e extinguiu o feito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, ACOLHO os embargos, para acrescentar na sentença 

de fls. 234/236, a improcedência do pedido de litigância de má fé em face 

do requerido, uma vez que não comprovado o dolo na conduta do autor e, 

ainda, condenar o autor com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida.

Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 234/236.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002826 Nr: 24617-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DOS REIS JUNIOR, JÂNIO GONÇALO 

MACIEL DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:, Dr. Alencar Félix da Silva - OAB/MT 7.507 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Eduardo 

Mahon em face de Airton dos Reis Júnior e outro.

As partes formularam acordo conforme fls. 83/85, requerendo a 

homologação do mesmo e também a extinção destes autos e do processo 

registrado sob o código 1002251.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 83/85, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo e o processo código 1002251, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de 
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Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

Traslade-se copia da presente sentença ao processo código 1002251 

para que surtam os efeitos legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958578 Nr: 4208-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, MARCO AURÉLIO DA SILVA, 

MARISA MOCKER MARQUES, LOURDES OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:OAB/MT 8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão anexado à mídia às fls. 307.

Cumpra-se conforme determinado.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984881 Nr: 16273-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELOSO E TORTELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624, ROGERIO BARÃO - OAB:8313

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão às fls. 252/257.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 252/257.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974669 Nr: 11453-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA DAMIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão anexado à mídia às fls. 200.

Cumpra-se conforme determinado.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965473 Nr: 7146-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A, BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, EDGARD PEREIRA VENERANDA - 

OAB:17761-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171/MS

 Vistos, etc.

Ciente de decisão às fls. 302/304.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 302/304.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113234 Nr: 15999-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAF COMERCIO E REPRESANTAÇÃO DE MOVEIS LTDA 

- ME, ALI SAMIR LAILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA DE 

CASTRO PINTO - OAB:13961/MT, MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por MAF Comércio e 

Representação de Móveis Ltda. ME em desfavor de Banco Santander 

Brasil S/A.

Às fls. 73 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

Decorrido o prazo sem a manifestação do executado, foi deferida a 

penhora dos ativos financeiros, determinando, em caso positivo, a 

intimação da parte executada para manifestação acerca dos valores.

A parte executada manifestou-se às fls. 87, pugnando tão somente a 

devolução do valor incontroverso bloqueado em excesso.

O exequente manifestou-se às fls. 86, requerendo a expedição de alvará 

da quantia bloqueada.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 86 e determino a transferência dos valores 

bloqueados para a Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato 
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Grosso, vinculada ao feito.

Com a vinculação, determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores, conforme comprovante de fls. 100, devendo o valor de R$ 

74.488,59 (setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta e nove centavos) ser levantado por Mohamed Ali Hammoud 

(CPF nº 691.966.481-04, Banco Bradesco, Agência 3218, Conta Corrente 

nº 481-2)

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985800 Nr: 16694-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA FERNANDES NEGRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CÁCERES - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10041/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:OAB/MT 9700

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Vera Fernandes 

Negrão em desfavor de Unimed Cáceres – Cooperativa de Trabalho 

Médico.

Às fls. 167 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 168, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 169.

O exequente manifestou-se às fls. 171 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 171 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 169, devendo o valor de R$ 55.073,43 (cinquenta e cinco mil 

setenta e três reais e quarenta e três centavos) ser levantado por 

Matheus Tostes Cardoso (CPF nº 700.164.531-15, Banco Bradesco, 

Agência 1455-9, Conta Corrente nº 0006563-3)

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983835 Nr: 15775-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIMARA FERNANDA DE BRITO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - 

OAB:14854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 8117

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 276 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de 

R$ 12.512,00 (doze mil quinhentos e doze reais) ser levantado por 

Alexandre Luiz Alves da Silva (CPF nº 690.974.881-68, Banco do Brasil, 

Agência 2363-9, Conta Corrente nº 52.810-2).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001408 Nr: 24031-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CHARBEL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DO EDIFICIO LIEGE CRISTINA, 

HILDA CRISTINA DE CAMPOS PODOLAN, EDEMILSON GERALDO 

PODOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉSSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS - OAB:19561/O, NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B, NERY DOS 

SANTOS DE ASSIS - OAB:15015-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o vício 

de ausência de assinatura, conforme fls. 170, sob pena de 

desentranhamento dos documentos.

Decorrido o prazo, certifique-se e votem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983547 Nr: 15634-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DA 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação às fls. 115/116, intime-se o perito para, 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da discordância dos 

valores apresentados para a proposta dos honorários periciais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094306 Nr: 8132-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICISSIMO BOLIVAR DA FONSECA, ROSANGELA 

FATIMA RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI RODRIGUES PEREIRA, RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA, S L OPERAÇÕES 

IMOBILIARIAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME, LURDES 

MACHADO DANTAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA DE CARVALHO 

- OAB:3733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18002-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811, RITA DE CASSIA 

BUENO DO NASCIMENTO - OAB:16872/E

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da pare autora às fls. 332 e a certidão de 

fls. 333, defiro o pedido determino a expedição do necessário para a 

intimação da requerida SL Operações Imobiliárias Construções e 

Operações Eireli – EPP, no endereço indicado às fls. 332-verso, via oficial 

de justiça, por meio de diligência do juízo.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 1123592 Nr: 20282-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA JURINICK LEHNEN, LUIZ NELSON LEHNEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LEHNEN - OAB:21860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Repetição de Indébito 

opostos por Dalva Jurinick Lehnen e Luiz Nelson Lehnen em desfavor de 

SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda..

 As partes formularam acordo conforme fls. 193/194, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 193/194, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994135 Nr: 20580-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, 

MONACO DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELE ROCHA SILVA 

SANTANA - OAB:19826/O, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte às fls. 266, determino a expedição do 

necessário para a intimação das testemunhas arroladas.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983455 Nr: 15591-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME, 

BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, POSTO 10 RODOVIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:MT/ 9139, GIAN CARLOS LEÃO PREZA - OAB:8431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, JAQUELINE PIOVESAN - OAB:23046, JÉSSICA HELLEN 

OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900, JOÃO TITO S. CADEMARTORI 

NETO - OAB:16.289-A, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 

OAB/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2963-B, RONIZE ANTONIO 

BARBOSA - OAB:13764-B/MT, RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18357/O, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pelo autor às fls. 820 e 822, determino a 

expedição do necessário para a intimação das testemunhas arroladas.

Considerando o substabelecimento acostado às fls. 804, determino a 

intimação da requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o 

endereço constante nos autos, bem como para cientificar-se da audiência 

designada.

Decorrido o prazo, aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964193 Nr: 6621-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA DA CRUZ MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYWISON PAULA DE MORAES - 

OAB:10793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 205, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1025823 Nr: 34719-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FEITOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 168, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960691 Nr: 5130-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MARIA DE JESUS, EXPEDITO TEIXEIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 362, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.
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 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971656 Nr: 10016-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEBDS, ALDVANIR BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DE PAULA SILVA - 

OAB:3208, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Vistos, etc.

A parte autora se manifestou às fls. 1018/1020, requerendo a 

desconsideração do laudo pericial apresentado nos autos, pugnando pela 

nomeação de outro profissional e realização de nova prova pericial.

Em que pese os fundamentos expostos pela parte autora, entendo que os 

mesmos não são suficientes para a desqualificar o trabalho pericial 

realizado no feito e, ainda, importante mencionar que a nomeação do 

profissional que elaborou o laudo não foi contestada pela parte autora, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido.

Considerando a inexistência de demais provas a serem produzidas, dou 

por encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968377 Nr: 8447-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANNE ROSA PAES PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS GM - GRAMARCA (SR) - 

CHEVROLET, COTAC COMERCIO DE TRATORES, GENERAL MOTORS DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. MAURO CAMPOS DE 

SIQUEIRA - OAB/SP 94.639 - OAB:, DR.ª ANGELA CAMPOS DE 

SIQUEIRA - OAB/SP 260.079 - OAB:, DR.ª CÁSSIA REGINA CAMPOS DE 

SIQUEIRA - OAB/SP 352.730 - OAB:, DR.ª NEUSA APARECIDA MOREIRA 

DA SILVA SIQUEIRA - OAB/SP 185.338 - OAB:, REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Vistos, etc.Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a 

audiência de Instrução para o dia 24/04/2019 às 16:00 horas, para, se 

pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além 

da oitiva de testemunhas, observando o limite de três testemunhas, 

independente de prévia apresentação de rol.Nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.Tendo em vista o 

requerimento da parte autora, defiro o pedido e NOMEIO a empresa 

MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, bairro 

Centro Norte, Cuiabá - MT, 78.005-340, telefone (65) 3322-9858, para 

realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá cumprir o encargo 

independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC).Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. (...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963652 Nr: 6358-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON MAGALHÃES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 704/722, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988754 Nr: 18007-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTR- ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME, KESIA 

DINIZ HIGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 17.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34.847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se 

pretende a homologação do acordo mencionado nos autos ou o julgamento 

do mérito da demanda, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998036 Nr: 22613-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A, CARDIF DO 

BRASIL SEGUROS DE PREVIDÊNCIA S. A, VOLKSWAGEN CORRETORA 

DE SEGURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Antônio Ary Franco 

César - OAB/SP 123.514 - OAB:, LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:OAB/RJ-160.435

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 235/236, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004539 Nr: 25338-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO, 

BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES, 

KADRI EMPREENDIMENTOS LTDA, ROBERTO ZAMPIERI, JOSE ANTONIO 

DA SILVEIRA JUNIOR, LÂMIA KADRI, CAP DEVILLE ADMINISTRAÇÃO DE 

BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Cláudio Stábile Ribeiro - 

OAB/MT 3.213 - OAB:, Dr. Giorgio Aguiar da Silva - OAB/MT 14.600 - 

OAB:, Dr.ª Grasiela Elisiane Ganzer - OAB:OAB/MT 9.899, Dr.ª 

Natasha Denega Graboski - OAB:OAB/PR 72.785, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 632/652, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993142 Nr: 19946-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT KENNEDY DOS SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

A parte requerida veio aos autos, conforme fls. 330/332, informar a 

discordância acerca da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Em que pese os argumentos utilizados pela parte autora, entendo que os 

mesmos não são suficientes para alterar a decisão proferida, haja vista 

que não houve a apresentação de documentos que modifiquem o 

convencimento do juízo.

É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não 

reconhecer o pedido de reconsideração como instituto processual apto a 

modificar decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar 

dos recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o 

fazendo se conformar com a tutela jurisdicional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido e determino o integral cumprimento da 

decisão de fls. 304/307.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275131 Nr: 29579-91.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BARRETO DOS 

SANTOS - OAB:22.383-A

 Vistos, etc.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao recolhimento das custas da 

reconvenção.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação à reconvenção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963726 Nr: 6388-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL RABELLO, HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Vistos, etc.

Samuel Rabelo opôs Embargos de Declaração em face da decisão de fls. 

417, requerendo a apreciação da alegação de que não fora nomeado 

perito residente na Cidade de Cuiabá, impugnando a noemação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.

Não há que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os 

embargantes pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo 

cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração.

 (...) Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos 

do recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova 

apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil.

No caso, a empresa de pericia atende a nível nacional, estando os valores 

arbitrados em consonância com os padrões estabelecidos, não havendo 

qualquer prejuízo as partes o fato de que o perito não morar em Cuiabá, 

não competindo ao Embargante a escolha do médico que realizará a 

pericia, nem a imposição de requisitos que entende ser mais adequado, 

cuja competência para tanto é deste juízo.

Isto posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a 

ser sanada REJEITO os embargos de fls. 464/468, e mantenho 

integralmente a decisão 462.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1121451 Nr: 19437-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FIDELIS MENDES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCIANA ANGELICA ALBUQUERQUE MELO 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO MEDEIROS - OAB:3557-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o reconvindo para, no que tange à impugnação do valor da 

causa (fls. 113/115), apresente o valor que entende como correto, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nesse sentido:

O valor da causa deve expressar o conteúdo econômico da demanda, 

razão por que, na impugnação, o montante considerado correto deve 

estar expresso e demonstrado, de forma adequada, sem o que não se 

pode alegar violação aos dispositivos processuais que regulam a matéria. 

( Cf . STJ, RESP 201.415/RJ, Segunda Turma, Ministro Paulo Gallotti, DJ 

03/11/1999; AGA 142.110/SP, Quinta Turma, Ministro José Arnaldo da 

Fonseca, DJ 09/12/1997; TRF1, AG 1998.01.00.010146-0/DF, Segunda 
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Turma, Juiz Jirair Aram Meguerian, DJ 18/03/2002; AG 94.01.06858-5/DF, 

Segunda Turma, Juiz Carlos Fernando Mathias, DJ 11/12/2000; AG 

96.01.24437-9/PA, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos Mayer 

Soares, DJ 12/06/2003.)

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062621 Nr: 52184-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO DANELICHEN, DIONE PINTO DA SILVA 

DANELICHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11.785/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Walter Ferreira 

Júnior - OAB/MT 18.002 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 395, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965040 Nr: 6938-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA CONCEIÇÃO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão às fls. 119/123.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 119/123.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956752 Nr: 3437-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CIELT REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:174404, TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão às fls. 95/98.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 95/98.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992508 Nr: 19661-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO BARCELONA, ANGELICA YARA 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENI BARBOSA DE OLIVEIRA MEDRADO 

LUZ, REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANO MARTINS - 

OAB:12301-A, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:15.329-E, MARCIO 

RAIMUNDO ALEGRIA - OAB:17.139/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão às fls. 395/398.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 395/398.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976461 Nr: 12378-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDCES, JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S/A, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ANTONIO FERES 

PAIXÃO - OAB:95.502-RJ, GUSTAVO VISEU - OAB:117.417/SP, 

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - OAB:84.367/RJ

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão anexado à mídia às fls. 261.

Cumpra-se conforme determinado.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967772 Nr: 8150-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE BARBOSA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE 
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SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, TICIANA 

SCARAVELLI FREIRE - OAB:OAB/SP 273.404

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão às fls. 238/242.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 238/242.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do cumprimento voluntário da obrigação, conforme fls. 320, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964987 Nr: 6899-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão às fls. 263/267.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 263/267.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002964 Nr: 24688-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MARTINE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA SCALABRINI 

CAMELLO LOPES - OAB:11.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, Marcelos Tostes De Castro Maia - 

OAB:173.524/RJ

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação e considerando a juntada do contrato 

original às fls. 766/768, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse na realização da 

perícia grafotécnica, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1009250 Nr: 27252-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE FORMAS, ROBERTO AMADO FELÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIO CONSTRUTORA E SERVIIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Figueiredo Bastos - 

OAB:17213

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 207/208 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 209), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1237002 Nr: 17212-35.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14.688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento de Grupo Econômico 

promovido por Sandra Rosa de Moraes Castro em desfavor de 

RODOCASTRO Transportes.

Constata-se que as partes se manifestaram às fls. 196, informando a 

existência de acordo nos autos em trâmite no juízo da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, sendo 

reconhecida a ausência de responsabilidade da requerida, desse modo, 

pugnam pela extinção do feito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Diante do acordo firmado no juízo especializado e a constatação de 

ausência de responsabilidade da parte requerida, é inequívoca a 

desnecessidade do prosseguimento do feito.

Isto posto, resta evidente a perda do objeto.

Com estes fundamentos, demonstrada a perda do objeto, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Código do Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987004 Nr: 17161-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA MIRIAM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO ADÃO DA SILVA, BRUNA BUD MENDES 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 
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CUIABA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Leila 

Miriam da Silva em face de Rildo Adão da Silva e Bruna Bud Mendes 

Santos Silva.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 17/04/2019 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005101 Nr: 25575-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA 

INGLESA DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que ausência de comprovação de realização das diligencias 

para a requerida cumprir o constante na decisão de fls. 65, indefiro o 

pedido formulado às fls. 74.

Designo a audiência de conciliação para o dia 05/02/2019, às 08:00 horas, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1070187 Nr: 55480-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA MALDONADO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S.A, MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22.408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18.609/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB:214.918

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 246/309 e 316/334, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1044733 Nr: 43789-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNISON FERREIRA WOITOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o vício 

de ausência de assinatura, conforme fls. 121, sob pena de 

desentranhamento dos documentos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, discriminar 

quais os valores deverão ser levantados para cada conta, bem como 

especificar qual o valor que entender como remanescente, requerendo o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e votem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974868 Nr: 11553-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDEFONSO MALHEIROS, MARLENE MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SALES BRANDI 

MOURÃO - OAB:13584, PAULO SERGIO CIRILO - OAB:4309-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a certidão conforme fls. 500 e determino a expedição de 

alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o 

valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ser levantado por Joseane 

Malheiros Alvim Parmigiani (CPF nº 973.435.791-34, Banco Bradesco, 

Agência 1378, Conta Corrente nº 646026-7).

 Com o levantamento dos valores, certifique-se quanto ao trânsito em 

julgado da sentença às fls. 497 e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988267 Nr: 17780-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

 Considerando o contido às fls. 155, expeça-se o competente alvará da 

quantia depositada em favor do autor, atentando-se aos dados 

fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969390 Nr: 9103-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA REAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT, THIAGO DAYAN L. BARROS - 

OAB:OAB/MT-11.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o AR às fls. 74 foi devolvido pelo motivo “ausente”, 

indefiro o pedido formulado às fls. 85/86.

Tendo em vista a ausência de tempo hábil para o cumprimento da decisão, 
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redesigno a audiência de conciliação para o dia 05/02/2019, às 12:30 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007162 Nr: 26423-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA ME, PAULA DE LOURDES 

GUIMARÃES, ROSSANA LIMA VERDE GUIMARAES, ROMULO CEZAR 

MIRANDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE SHIMAZAKI FOSS, CAIME 

SHIMAZAKI FOSS, MARISTELA SHIMAZAKI, SHIMAZAKI FOSS & FOSS 

LTDA, GERONIMO MARTELLO FOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDIMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8476, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão às fls. 184, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996963 Nr: 22147-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STUDIUN-3 VIDEO PRODUÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO REGINONAL DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO POSSAS DE 

CARVALHO - OAB:2.623/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Studiun 3 Vídeo Produção 

Ltda. – ME em face de Diretório Regional do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro - PMDB.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 95/97, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 24/04/2019 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062556 Nr: 52148-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C-CDSPDAEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 148, dê-se vistas para a d. Defensoria 

Pública para manifestação.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1159940 Nr: 35903-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 109, dou por 

encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972659 Nr: 10568-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 12.333

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação às fls. 175/176, intime-se o perito para, 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da discordância dos 

valores apresentados para a proposta dos honorários periciais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003854 Nr: 25053-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD DO PRADO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHANY PEREIRA DE ARRUADA 

OLIVEIRA - OAB:19127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da existência de valor remanescente, requerendo 

o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981619 Nr: 14825-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIR FRANCISCO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da impossibilidade de realização de perícia 

indireta e a necessidade de produção de outras provas, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000707 Nr: 23758-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVELINA CAMPOS PINHEIRO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUSA - 

OAB:10.534, CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - OAB:10.097 / MT, 

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - OAB:OAB/19637, NATALIA 

TAINA DE QUEIROZ ARAUJO BOCCHI - OAB:19799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 290/295 e 345/346.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 290/295 e 345/346.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973391 Nr: 10931-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ESTEVAO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14.622, 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB/MT 6.197 - OAB:, Dr. Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB/MT 6.735 

- OAB:

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 357/364 e 441/443.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 357/364 e 441/443.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 466654 Nr: 33770-29.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E 

ORGÃOS PUB. E PRIV. DE PROCESSAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, DIRETOR PRESIDENTE DA CEPROMAT - CENTRO DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA DOS SANTOS DUARTE 

- OAB:OAB/MT 20.627/O, THALES VALLE BARBOSA ANJOS - 

OAB:14.958, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ELIDA MOTTINHA SILVA - OAB:13138, JESSICA 

CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - OAB:15.330/MT, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JULIANA GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, MARIA 

CECÍLIA FEDERICI DE ALMEIDA BARROS - OAB:15.710, MARINA LIMA 

RASSI - OAB:16097, MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - 

OAB:13.749 / MT, RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:14.516, 

SCHEILLA C.L. MORAES - OAB:10222, TÂNIA BENEDITA - OAB:12.179

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 460725 Nr: 29937-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E 

ORGÃOS PUB. E PRIV. DE PROCESSAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, DIRETOR PRESIDENTE DA CEPROMAT - CENTRO DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA DOS SANTOS DUARTE 

- OAB:OAB/MT 20.627/O, THALES VALLE BARBOSA ANJOS - 

OAB:14.958, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - OAB:14.611/MT, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085718 Nr: 4139-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER DE LIMA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, 
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acostando aos autos a procuração, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019868-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON RIBEIRO DE ASSIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do meirinho de id. 16189400, 

comprovando o pagamento do valor ali informado.. Cuiabá-MT, 26 de 

outubro de 2018

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068176 Nr: 54585-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER WILLIAN LEMES TALON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGER WILLIAN LEMES TALON, Cpf: 

99056658115, Rg: 12828726, Filiação: Amarilio Talon Neto e Luzenildes 

Framina Lemes, data de nascimento: 22/08/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 8.244,19 - Valor 

Atualizado: R$ 7.494,72 - Valor Honorários: R$ 749,47

Despacho/Decisão: Vistos etc... Em primeiro lugar, ante a alteração de 

meu entendimento e, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Às fls. 69 o exequente pugnou pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome do executado.É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, 

os depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem do arresto, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.Assim, não há dúvida de que o arresto on line é a 

principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão 

pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, procedo à 

realização do arresto via BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos 

permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos informados 

pelas instituições financeiras, observando-se o contido no provimento nº 

04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros 

junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 

5,36), procedo ao desbloqueio do referido valor.Com efeito, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca da pesquisa realizada neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena 

de extinção do feito por manifesto desinteresse e retirada de restrição do 

veículo bloqueado às fls. 53.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047386 Nr: 45096-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAYNNE REGINA RODRIGUES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GISLAYNNE REGINA RODRIGUES 

GUIMARÃES, Cpf: 01855431114, Rg: 183614-9, Filiação: Edesio 

Guimarães e Silva e Sandra Pedrosa Rodrigues de Paula, data de 

nascimento: 07/12/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 7.182,07 - Valor 

Atualizado: R$ 6.529,15 - Valor Honorários: R$ 652,92

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de inserção de restrição 

sobre o veículo por meio do Sistema Renajud de fls. 44 (extrato em 

anexo).Ademais, defiro o pleito de fls. 81 procedendo a pesquisa de 

endereços por meio do Sistema Infojud, ocasião em que obtive o mesmo 

endereço da exordial diligenciado sem êxito (extrato em anexo).No 

entender deste juízo especializado, o novo Código de Processo Civil 

indicou uma nova sistemática, onde o princípio perseguido é da regular 

distribuição do direito, com duração razoável do processo.Ademais, a 

conversão da busca em processo executivo não pode ser equiparada à 

preclusão do direito processual da parte autora e/ou de levar a garantia 

fiduciária a efeito, ainda mais agora que o novo CPC expressamente 

confere ao juiz o poder de "determinar todas as medidas coercitivas 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária" (art. 139, IV).O 

processo de execução, por sua vez, não é incompatível com a busca e 

apreensão de bens, pois, o fim precípuo de realizar a garantia fiduciária 

para revertê-la à satisfação da dívida garantida, justifica sua penhora e 

apreensão caso localizado, pois a forma de um ato processual quando a 

finalidade é alcançada, confirma a garantia do direito da parte, não sendo 

o caso de nulidade nos termos do artigo 277, do Código de Processo 

Civil.Portanto, considerando que cabe ao juiz a administração do 

processo, dando a devida destinação, sempre tendo como norte a 

distribuição do direito, outro caminho não existe senão a conversão deste 

feito em execução.Reafirmando o acima disposto, diante do princípio da 

celeridade processual e, tendo em vista a ausência do cumprimento da 

liminar, em consonância com o artigo 4º do Decreto nº 911/69, visando a 

recuperação da parte autora por meio dos atos executórios, que se 

apresentam mais amplos, com penhora de outros bens para garantia do 
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crédito da parte, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69, com as anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 

911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não 

encontra obstáculo legal, em razão da não citação da parte 

adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a conversão da ação 

de busca e apreensão em ação de execução, quando "o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor" 

(artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n.º 

13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - 

AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 

25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI Nº.911/69 ALTERADO 

PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova redação dos artigos 4º e 

5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das alterações introduzidas pela Lei 

nº.13.043/14, perfeitamente válido o pedido de conversão da ação de 

busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do 

Livro II do CPC. 2. Ademais, não concretizada a estabilidade objetiva do 

processo com a angularização da relação jurídica processual, 

perfeitamente válida a modificação da causa de pedir e do pedido, nos 

termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 

10024102135423002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 

09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/11/2015)Denota-se ainda, que a executada se encontra em lugar 

incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC:“A citação por 

edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;(...) Deste 

modo, expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para 

que a executada pague o débito em 03 (três) dias, sob as penas da lei, 

consignando-se no edital a possibilidade desta reconhecer a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC.Desde já, fixo 

os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, 

no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade.Salientando que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a exequente para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Desde já, indefiro possível pedido de citação via correio, pois, apesar 

do artigo247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação 

por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado 

a referida medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos a doutrina 

mais abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 

Editora Revista do . p.88)”.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens da devedora passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da 

realização de pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de 

serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto 

aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, 

intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013443 Nr: 29011-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. BASILIO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. BASILIO DA SILVA - ME, CNPJ: 

19606498000169. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 47.855,40 - Valor 

Atualizado: R$ 43.504,91 - Valor Honorários: R$ 4.350,49

Despacho/Decisão: Vistos etc...Vê-se dos autos que a empresa 

executada não foi citada até o momento, não obstante as diligências no 

endereço obtido por meio do sistema Infojud, razão pela qual, indefiro o 

pleito de fls. 100.Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade 

processual, proceda-se a citação editalícia da executada, nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Ademais, 

apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da 

devedora passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização 

de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o 

propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens da 

executada,vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. 

CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o 

advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova 

de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem 

penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da 

executada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de 
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Instrumento Nº 70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - 

AI: 70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXVI). Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de 

suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA 

EXECUTADA.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392801 Nr: 28334-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. MARCIA DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. MARCIA DE SOUZA ME, CNPJ: 

06367959000146. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 17.228,97 - Valor 

Atualizado: R$ 15.662,70 - Valor Honorários: R$ 1.566,27

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo o causídico 

Thiago de Siqueira Batista Macedo para, no prazo de 15 dias acostar aos 

autos procuração que demonstre seus poderes para estar em juízo em 

nome do Banco Bradesco, devendo o douto advogado evitar esse tipo de 

comportamento que está se tornando rotineiro nos processos em trâmite 

perante esta Vara.No mais, ante o teor da certidão de fls. 69 e, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia da executada, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, 

o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Desde já, indefiro possível pedido de 

citação via carta com aviso de recebimento, pois, apesar do artigo247 do 

CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação por correio nos 

processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida 

medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos a doutrina mais 

abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 

Editora Revista do . p.88)”.Apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens da devedora passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis 

de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem 

prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424301 Nr: 8365-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLIPPS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS, 

EMILY VIEIRA ANTONETTI, RAFAEL CARVALHO PATATAS SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KLIPPS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS, 

CNPJ: 09591187000110, atualmente em local incerto e não sabido EMILY 

VIEIRA ANTONETTI, Cpf: 02480453189, Rg: 391089900, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido RAFAEL CARVALHO PATATAS 

SENA, Cpf: 02502473136, Rg: 16778685, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 96.380,17 - Valor 

Atualizado: R$ 87.618,34 - Valor Honorários: R$ 8.761,83

Despacho/Decisão: Vistos etc...Ante a ausência de localização dos 

executados, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. Empós, intime-se o exequente para 

manifestar em 15 dias.Cumprido, conclusos, inclusive, para aplicação do 

disposto no artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido 

artigo.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972156 Nr: 10321-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - OAB:24102, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA, 

Cpf: 35792159734, Rg: 3.484.901, Filiação: Geralda Amorim Silveira e 

Francisco Silveira Junior, data de nascimento: 24/03/1955, brasileiro(a), 

separado(a) judicialmente, contador, Telefone 065-3634.2250. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 51.375,31 - Valor 

Atualizado: R$ 46.704,83 - Valor Honorários: R$ 4.670,48

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro parcialmente o pleito de fls. 75 

procedendo a pesquisa do atual endereço do requerido por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito (extrato em anexo).No 

entender deste juízo especializado, o novo Código de Processo Civil 

indicou uma nova sistemática, onde o princípio perseguido é da regular 

distribuição do direito, com duração razoável do processo.Ademais, a 

conversão da busca em processo executivo não pode ser equiparada à 

preclusão do direito processual da parte autora e/ou de levar a garantia 

fiduciária a efeito, ainda mais agora que o novo CPC expressamente 

confere ao juiz o poder de "determinar todas as medidas coercitivas 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária" (art. 139, IV).O 

processo de execução, por sua vez, não é incompatível com a busca e 

apreensão de bens, pois, o fim precípuo de realizar a garantia fiduciária 

para revertê-la à satisfação da dívida garantida, justifica sua penhora e 

apreensão caso localizado, pois a forma de um ato processual quando a 

finalidade é alcançada, confirma a garantia do direito da parte, não sendo 

o caso de nulidade nos termos do artigo 277, do Código de Processo 

Civil.Portanto, considerando que cabe ao juiz a administração do 

processo, dando a devida destinação, sempre tendo como norte a 

distribuição do direito, outro caminho não existe senão a conversão deste 

feito em execução.Reafirmando o acima disposto, diante do princípio da 

celeridade processual e, tendo em vista a ausência do cumprimento da 

liminar, em consonância com o artigo 4º do Decreto nº 911/69, visando a 

recuperação da parte autora por meio dos atos executórios, que se 

apresentam mais amplos, com penhora de outros bens para garantia do 

crédito da parte, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69, com as anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 

911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não 

encontra obstáculo legal, em razão da não citação da parte 

adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a conversão da ação 

de busca e apreensão em ação de execução, quando "o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor" 

(artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n.º 

13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - 

AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 

25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI Nº.911/69 ALTERADO 

PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova redação dos artigos 4º e 

5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das alterações introduzidas pela Lei 

nº.13.043/14, perfeitamente válido o pedido de conversão da ação de 

busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do 

Livro II do CPC. 2. Ademais, não concretizada a estabilidade objetiva do 

processo com a angularização da relação jurídica processual, 

perfeitamente válida a modificação da causa de pedir e do pedido, nos 

termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 

10024102135423002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 

09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/11/2015)Denota-se ainda, que o executado se encontra em lugar 

incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC:“A citação por 

edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;(...) Deste 

modo, expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para 

que o executado pague o débito em 03 (três) dias, sob as penas da lei, 

consignando-se no edital a possibilidade deste reconhecer a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC.Desde já, fixo 

os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, 

no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade.Salientando que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se o exequente para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 
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inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Desde já, indefiro possível pedido de citação via correio, pois, apesar 

do artigo247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação 

por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado 

a referida medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos a doutrina 

mais abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 

Editora Revista do . p.88)”.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens do devedor passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da 

realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de 

serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto 

aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, 

intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040187 Nr: 41731-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRE LUIZ PEREIRA DA CRUZ, Cpf: 

01356734103, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 17.996,36 - Valor 

Atualizado: R$ 16.360,33 - Valor Honorários: R$ 1.636,03

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo os causídicos 

Roberta Beatriz do Nascimento e José Lídio Alves dos Santos para, no 

prazo de 15 dias acostarem aos autos procuração que demonstre seus 

poderes para estar em juízo em nome de Banco Bradesco.No mais, 

indefiro o pleito de fls. 62 por não se enquadrar em nenhuma das 

hipóteses do artigo 313 do CPC.Da análise dos autos, constata-se que até 

o momento o bem e o requerido não foram localizados, razão pela qual, em 

regular impulso oficial, procedo a pesquisa do endereço atual do réu por 

meio do sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito (extrato em 

anexo).Desta feita, defiro o pleito de fls. 66 e, CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a 

referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação 

da parte adversa.Nesse sentido:"RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA 

NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Pode o credor postular a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o 

faça antes de perfectibilizada a citação. AI, 59502/2014, DES.ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

15/07/2014, Data da publicação no DJE 22/07/2014 - TJMT”“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não encontrado o devedor e tampouco o bem 

financiado, merece deferimento o (CPC, art. 906) pedido de conversão da 

ação de busca e apreensão em execução por quantia certa. AI, 

86620/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 12/12/2014 - 

TJMT.”Denota-se ainda, que o executado se encontra em lugar incerto e 

não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC.A citação por edital será 

feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III - nos casos 

expressos em lei.Deste modo, expeça-se o regular edital de citação com 

prazo de 20 dias, para que o executado pague o débito atualizado em 03 

(três) dias, sob as penas da lei, consignando-se no edital a possibilidade 

deste reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC.Desde já, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos 

termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade.Salientando que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.No mais, apesar de não ser 

um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens do devedor passíveis 

de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito da parte credora.De fato, vislumbro 

dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

do executado passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento ainda, que 

pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a 

determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação 

da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, disposta no artigo 

77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101387 Nr: 11077-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR-ME, 

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLÁVIO APARECIDO PASSADORE 

JUNIOR-ME, CNPJ: 17137391000193 e atualmente em local incerto e não 

sabido FLAVIO APARECIDO PASSADORE JÚNIOR, Cpf: 04142817132, 

brasileiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 78.557,42 - Valor 

Atualizado: R$ 71.415,84 - Valor Honorários: R$ 7.141,58

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da melhor análise dos autos, verifica-se 

na petição de fls. 50/51 que o exequente inseriu no polo ativo da ação o 

avalista do contrato de fls. 28/31.Assim, considerando que não houve 

citação até o momento, proceda-se a inclusão de Flávio Aparecido 

Passadore Junior, CPF: 041.428.171-32 no polo passivo da ação. No mais, 

em celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a 

citação editalícia dos executados, nos termos do artigo 257, inciso II do 

CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a 

certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Apesar de não ser um múnus 

do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de 

serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos 

órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352955 Nr: 23463-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLUDE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSLUDE TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 

05750405000160, Inscrição Estadual: 13225040-3. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Não obstante seja prescindível a intimação 

do devedor no caso em tela, conforme se verifica da jurisprudência 

pátria:RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA 

AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS 

AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. 1. O 

artigo 535 do Código de Processo Civil não resta malferido quando o 

acórdão recorrido utiliza fundamentação suficiente para solucionar a 

controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 2. 

Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da 

intimação dos atos processuais o réu revel que não constituiu advogado 

nos autos. 3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por 

quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em 

que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia decretada na 

fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, 

dispensará a intimação pessoal do devedor para dar cumprimento à 

sentença. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1241749/SP, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

27/09/2011, DJe 13/10/2011)AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. RÉU REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 

Com a reforma processual operada pela Lei n. 11.232/05, a execução 

passou a constituir nova fase processual, no caso a de cumprimento de 

sentença, descabendo exigir-se, na nova fase, a intimação pessoal da 

parte ré, já citada anteriormente. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70066687500, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, 

Julgado em 17/03/2016).AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTAS CONDOMINIAIS. REVEL. CITAÇÃO 

FICTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. No 

cumprimento da sentença condenatória proferida contra o revel citado 

fictamente não há necessidade de intimação pessoal, por editais ou pelo 

curador para se iniciar o cumprimento da sentença e incidir a multa de 

10% prevista no art. 475-J do CPC. Precedentes do e. STJ. RECURSO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067736744, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Julgado em 14/12/2015).AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO DA RÉ REVEL. EXEGESE DO ART. 322, DO CPC. Agravo de 

instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70068166941, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco 

de Vasconcellos, Julgado em 15/03/2016).Posto isso, tendo em vista a 

inexistência de impedimento quanto aos requerimentos de fls. 133/135, 

137/139 e 140/142, concedo, a partir da publicação desta, o prazo de 15 

dias para que o executado TRANSLUDE TRANSPORTE LTDA, 

observando-se o valor apresentado pelo causídico exequente (R$ 

7.500,00, que deverá ser devidamente atualizado até o dia do pagamento), 

sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do 
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CPC/2015.Saliento que a intimação deverá ser realizada via DJE, nos 

moldes do artigo 257, inciso I, do NCPC, o edital deverá ser publicado uma 

vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, haja vista que o executado foi 

citado fictamente (fls. 109).Após, tudo cumprido, intime-se o exequente 

para que traga o cálculo atualizado, bem como requeira o que de direito, 

no prazo de 15 dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076810 Nr: 58505-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANIO CLEIBE PEREIRA R0CHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FANIO CLEIBE PEREIRA R0CHA, Cpf: 

55003214120, Rg: 0692674-6, Filiação: Nilda Pereira Rocha e Jacinto 

Almeida Rocha, data de nascimento: 12/06/1974, brasileiro(a), casado(a), 

autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, constata-se que 

até a presente data a moto não foi localizada, além disso, o requerido 

informou às fls. 68 que a moto foi furtada.Desta feita, defiro o pleito de fls. 

70/71 e, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as 

anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem 

alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do 

devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a 

conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma 

prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não encontra 

obstáculo legal, em razão da não citação da parte adversa.Nesse 

sentido:"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA NÃO LOCALIZADO – 

CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 

5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a 

citação. AI, 59502/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da publicação no 

DJE 22/07/2014 - TJMT”“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO EM 

PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não 

encontrado o devedor e tampouco o bem financiado, merece deferimento 

o (CPC, art. 906) pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

execução por quantia certa. AI, 86620/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da 

publicação no DJE 12/12/2014 - TJMT.”Desta forma, ante a certidão de 

fls.68 onde informa que o executado reside em Lucas do Rio Verde e em 

pesquisa no site da DRF, foi informado o mesmo de fls.41, tenho, que 

apesar de ter tido ciência da ação via telefone com o Sr. Meirinho, há de 

se reconhecer que se encontra em lugar incerto e não sabido, portanto, 

cite-se via edital, com prazo de 20 dias a ser publicado no DJE, conforme 

artigo 257, II do CPC., para pagar o débito devidamente atualizado em 03 

(três) dias, sob as penas da lei, consignando-se a possibilidade deste 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do parágrafo 

primeiro do artigo 827 do CPC, estes serão reduzidos pela 

metade.Cumprido, certificado, dê-se vista ao Douto Defensor Público na 

qualidade de Curador Especial.Empós, intime-se a exequente para 

manifestar em 15 dias, caso haja razões por parte da Defensoria. No mais, 

às fls. 71 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de 

bloqueio de ativos financeiros em nome do executado.É sabido que a partir 

da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições 

financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem do 

arresto, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), 

obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há dúvida de 

que o arresto on line é a principal modalidade executiva destinada à 

execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la à parte 

exequente, desta feita, procedo à realização do arresto via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 0,84), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.Ademais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens do devedor passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito da parte credora.De fato, vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto ao sítio do RENAJUD (extrato em anexo).Com efeito, intimo 

o exequente para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indicar bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito 

por manifesto desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101613 Nr: 11161-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA DAVID RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAELA DAVID RIBEIRO, Cpf: 

03683106123, Rg: 000021175800, Filiação: Eliane Campos David Botelho, 

data de nascimento: 08/04/1991, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
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prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos etc...Ante a ausência de localização da 

requerida, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Empós, concluso para 

deliberações.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065396 Nr: 53370-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AFONSO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO AFONSO DA SILVA SANTOS, 

Cpf: 03780424169, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos etc...Ante a ausência de localização do 

executado, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Empós, concluso para 

deliberações.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346034 Nr: 16354-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MAMEDES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON MAMEDES DE CAMPOS, Cpf: 

17604869149, Rg: 002.320.959, Filiação: José Felisdonio de Campos e 

Maria Edith de Campos, data de nascimento: 17/08/1956, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, viuvo(a), pensionista, Telefone 3322-0031. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.Dá analise dos autos verifico o pleito de fls. 

130 em que pugna o autos pela realização de pesquisas em nome do 

devedor, para obtenção de noticiais de seu atual paradeiro, tal pleito já foi 

superado no caderno processual.Desta feita,considerando que se trata de 

processo que se arrasta desde 2008 e o princípio da duração razoável do 

processo,proceda-se a citação editalícia do requerido, nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Empós, 

intime-se o autor para manifestar em 15 dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370115 Nr: 6756-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANNE BELLINATO SANTOS, FRANCISCO 

DE CAMPOS FRAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANNE BELLINATO SANTOS, Cpf: 

63776960191, Rg: 060.921, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido FRANCISCO DE CAMPOS FRAGA FILHO, Cpf: 54284635115, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 33.395,18 - Valor 

Atualizado: R$ 30.359,25 - Valor Honorários: R$ 3.035,93

Despacho/Decisão: Vistos etc...Verifica-se dos autos que até a presente 

data, os executados não foram localizados para citação.Desta feita, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia dos executados, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.No mais, apesar de não ser um múnus 

do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de 

serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos 

órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 
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serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160348 Nr: 36078-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA ME, 

DAVI ROSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA 

ME, CNPJ: 20805301000108 e atualmente em local incerto e não sabido 

DAVI ROSA MARTINS, Cpf: 86871978100, casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 91.904,56 - Valor 

Atualizado: R$ 83.549,60 - Valor Honorários: R$ 8.354,96

Despacho/Decisão: Vistos etc...Procedo a pesquisa de endereços 

pleiteada às fls. 42 por meio do sistema Infojud, ocasião em que não obtive 

êxito, pois o endereço localizado do executado pessoa física encontra-se 

incompleto, enquanto o da pessoa jurídica já foi diligenciado sem êxito 

(extratos em anexo).Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 

20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700363 Nr: 34986-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRON E PADRON LTDA, FRANCISCO DE 

ASSIS PADRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PADRON E PADRON LTDA, CNPJ: 

01688915000102 e atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO 

DE ASSIS PADRON, Cpf: 71597425834, Rg: 7549199, Filiação: Luiza Ré 

Padron e Estevam Padron, data de nascimento: 12/12/1945, brasileiro(a), 

natural de Piracicaba-SP, divorciado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 121.227,70 - Valor 

Atualizado: R$ 110.206,96 - Valor Honorários: R$ 11.020,70

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, INDEFIRO o pleito de fls. 

79, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 921.Senão, 

vejamos:“ Suspende-se a execução:I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, 

no que couber;II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito 

suspensivo os embargos à execução;III - quando o executado não possuir 

bens penhoráveis;IV - se a alienação dos bens penhorados não se 

realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não 

requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;V - quando 

concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)No mais, por 

verificar que os executados se encontram em lugar incerto, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Às fls. 09 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados.É sabido 

que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem do arresto, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que o arresto on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente, desta feita, procedo à realização do arresto via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Desta feita, intimo o exequente para se manifestar acerca da 

pesquisa realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.Transcorrido, 

em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 
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correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456573 Nr: 27279-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERFRIG DISTRIBUIDORA DE CARNES E 

DERIVADOS LTDA, ARISTEU RODRIGUES DA SILVA, IVETE DIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COPERFRIG DISTRIBUIDORA DE CARNES 

E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 07901155000148, atualmente em local incerto 

e não sabido ARISTEU RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 45942790159, Rg: 

909.989, brasileiro(a), solteiro(a), empresário, Telefone 3623-8221 e 

atualmente em local incerto e não sabido IVETE DIAS DA SILVA, Cpf: 

14835096134, Rg: 128.802, brasileiro(a), casado(a), empresaria, Telefone 

3625-3140. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 19.995,34 - Valor 

Atualizado: R$ 18.177,58 - Valor Honorários: R$ 1.817,76

Despacho/Decisão: Vistos etc...Junte-se a petição que se encontra na 

capa dos autos, protocolo PEA 1237201.Tratam-se os autos de ação de 

execução por quantia certa contra devedor solvente ajuizada por Banco 

do Brasil S/A em face de Cooperfrig Distribuidora de Carnes e Derivados 

Ltda, Aristeu Rodrigues da Silva e Ivete Dias da Silva.Procedo a anotação 

dos novos causídicos do exequente.Intimo os atuais causídicos da 

Instituição Financeira para, em 15 dias manifestarem acerca do 

requerimento de fls. 106, formulado pelo escritório Sandro Pissini & 

Marquesini.Ademais, vê-se que fora efetuada pesquisa dos endereços 

dos executados às fls. 90/92, ocasião em que se obteve êxito somente 

quanto ao executado Aristeu Rodrigues da Silva.Desta feita, intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. Senão vejamos:Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária.§ 2º Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde 

que referentes ao mesmo processo.§ 3º Em caso de complementação do 

valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa 

finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar.§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) 

horas.Após, expeça-se mandado de citação e demais atos expropriatórios 

à Avenida Batista das Neves, N° 06, Bairro Jardim das Flores, Várzea 

Grande/MT.CASO A DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, proceda-se 

como abaixo segue:Expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, tudo 

sob pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial 

o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Quanto aos bens indicados à penhora 

na exordial, saliento que em consulta ao Sistema Renajud, constatou-se 

que estes se encontram em nome de terceiros.Em caso de silêncio e/ou 

pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742636 Nr: 39538-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ESTEVÃO LTDA - ME, 

ELETICIA VERENKA DA SILVA, JOÃO CARLOS ARRIEL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:17306/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUPERMERCADO ESTEVÃO LTDA - ME, 

CNPJ: 11758213000101, atualmente em local incerto e não sabido 

ELETICIA VERENKA DA SILVA, Cpf: 02663814130, brasileiro(a), 

solteiro(a), vendedora e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO 

CARLOS ARRIEL DIAS, Cpf: 99859688168, Rg: 4232485, Filiação: João 

Batista Borges Dias e de Maria Iolanda Arriel Dias, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 59.202,69 - Valor 

Atualizado: R$ 53.820,63 - Valor Honorários: R$ 5.382,06

Despacho/Decisão: Vistos etc...Juntem-se as petições que se encontram 

na capa dos autos, protocolos 488445/2018 e 507038/2018.Ademais, ante 

a ausência de localização do representante da empresa executada, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia de Supermercado Estevão LTDA-ME, nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Ante a 

informação do falecimento do executado João Carlos Arriel Dias, o 

exequente foi intimado para se manifestar às fls. 38, pleiteando pelo 

prosseguimento da execução apenas quanto a Eleticia e Supermercado 

Estevão às fls. 70 vº.Em consonância com o artigo 775 do Código de 

Processo Civil, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução 

ou de apenas alguma medida executiva, observando-se para tanto, as 
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determinações do parágrafo único e incisos I e II do mesmo códex.Assim, 

considerando-se que a desistência se deu antes do oferecimento dos 

embargos, é desnecessária a anuência do devedor (STJ – 1ª., AI 538.284 

– AgRg, Min. José Delgado, j. 27.4.04, DJU 7.6.04). No mesmo sentido: 

RSTJ 159/319.Com efeito, é sabido que “o exequente tem a faculdade de, 

a qualquer tempo, desistir da execução, atento ao princípio segundo o qual 

a execução existe em proveito do credor, para a satisfação do seu 

crédito” (STJ – 4ª T., REsp 489.209, Min. Barros Monteiro). Posto isso, ante 

o pleito de fls. 70 vº, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA quanto ao 

executado/avalista JOÃO CARLOS ARRIEL DIAS, nos termos do artigo 775 

do Código de Processo Civil.Às fls. 70/71 o exequente pugnou pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome das executadas.É sabido que a partir da vigência da Lei 

11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem do 

arresto/penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do 

CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que o arresto/penhora on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente, desta feita, procedo à realização do arresto/penhora via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca da 

pesquisa realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados/penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender 

de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Sem prejuízo, ante a desistência quanto ao executado João 

Carlos, determino que o exequente proceda a baixa da averbação inserida 

sobre o veículo R/Milton Brasilia CA, Placa NPL-1484 às fls. 25/26 no prazo 

de 15 dias, comprovando nos autos mediante petição.Em caso de silêncio 

ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 978867 Nr: 13491-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY MIRANDA DE PINHO ME, CARMINDO 

FERNANDES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANILZE LEMES DA SILVA - 

OAB:19563/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECY MIRANDA DE PINHO ME, CNPJ: 

07391456000179 e atualmente em local incerto e não sabido CARMINDO 

FERNANDES DE LARA, Cpf: 26596938115, Filiação: Alice Lemes da Silva e 

Braziliano Pinho da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), motorista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 42.389,55 - Valor 

Atualizado: R$ 38.535,95 - Valor Honorários: R$ 3.853,60

Despacho/Decisão: Vistos etc...Por verificar a ausência de localização do 

segundo executado, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia do executado Carmindo, nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Com efeito, 

intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens passíveis de 

serem arrestados/penhorados, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772233 Nr: 25333-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGAFLEX INDUSTRIA DE ARGAMASSA E 

REVESTIMENTO LTDA - ME, EDISNEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARGAFLEX INDUSTRIA DE ARGAMASSA 

E REVESTIMENTO LTDA - ME, CNPJ: 07319717000140 e atualmente em 

local incerto e não sabido EDISNEI DE OLIVEIRA, Cpf: 07424165852, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 65.458,71 - Valor 

Atualizado: R$ 59.507,92 - Valor Honorários: R$ 5.950,79

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos constata-se que até 

a presente data os executados não foram localizados para citação, razão 

pela qual, defiro o pleito de fls. 72.Assim, expeça-se edital de citação com 

prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso II, 

do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Empós, intime-se o exequente, para 

manifestar em 15 dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018
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Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757379 Nr: 9554-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS LOJ. VEST. CONFECÇ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MONTEIRO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS MONTEIRO DE SÁ, Cpf: 

42083098811, Rg: 48581283-6, brasileiro(a), solteiro(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 33.223,37 - Valor 

Atualizado: R$ 30.203,06 - Valor Honorários: R$ 3.020,31

Despacho/Decisão: Vistos etc...Junte-se a carta precatória devolvida que 

se encontra na capa dos autos.Da análise dos autos constata-se a 

ausência de localização do executado, apesar das diversas diligências 

despendidas nesse sentido.Desta feita, em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Sem prejuízo, 

intimo a exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens passíveis de 

serem arrestados ou requerer o que entender de direito, bem como se 

manifestar acerca do veículo dado em garantia, tudo sob pena de extinção 

do feito.Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111801 Nr: 15419-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTA MENDES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENTA MENDES TEIXEIRA, Cpf: 

80734073100, Rg: 052.438-3, Filiação: Nila Justina Teixeira e Adelino 

Mendes Teixeira, data de nascimento: 22/03/1965, brasileiro(a), natural de 

Poconé-MT, solteiro(a), vendedora, Telefone (065) 3665.8493. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 10.539,21 - Valor 

Atualizado: R$ 9.581,10 - Valor Honorários: R$ 958,11

Despacho/Decisão: Vistos etc...Vê-se dos autos que a executada não foi 

citada até o momento, razão pela qual, defiro o pleito de fls. 94, 

procedendo a pesquisa do atual endereço da executada por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que obtive endereço análogo ao da inicial, 

diligenciado sem êxito (extrato em anexo).Desta feita, expeça-se edital de 

citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a exequente para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.No mais, às fls. 10 a exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome da 

executada.É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.Assim, não há dúvida de que o arresto on line é a 

principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão 

pela qual não se pode negá-la a exequente, desta feita, procedo à 

realização do arresto via BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos 

permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos informados 

pelas instituições financeiras, observando-se o contido no provimento nº 

04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou inexitoso.Ademais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis 

de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens da executada,vejamos os precedentes 

jurisprudenciais sobre o assunto:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA 

EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais 

exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na 

busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo 

magistrado, nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, para verificação da 

existência de bens em nome da executada. AGRAVO 

MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 
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igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXVI). Com efeito, intimo a exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação da exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de 

suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA 

EXECUTADA.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429267 Nr: 10548-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERSERVICE - CONSTUÇÕES COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA, EZAEL ABRÃO ALMEIDA DA CRUZ, ESAIAS ADAO DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERSERVICE - CONSTUÇÕES COMERCIO 

E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02961853000115 e atualmente em local incerto 

e não sabido EZAEL ABRÃO ALMEIDA DA CRUZ, Cpf: 48259977168, Rg: 

062.384.24, brasileiro(a), solteiro(a), empresario, Telefone 3621-1005. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 20.802,72 - Valor 

Atualizado: R$ 18.911,56 - Valor Honorários: R$ 1.891,16

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, não obstante o teor da 

petição de fls. 79 vislumbra-se que não foi apontada nenhuma 

irregularidade na formação do presente feito, devendo este, portanto, ter 

regular prosseguimento.Às fls. 76/77 o exequente pugnou pela realização 

de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

executados.É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais.Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a 

principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão 

pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, defiro o pleito de 

fls. 76/77 e, procedo à realização da penhora via BACENJUD.Consigno, 

ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos 

extratos informados pelas instituições financeiras, observando-se o 

contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do 

artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, verifico do extrato em 

anexo que o referido procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido 

bloqueado o montante de R$ 1.602,52 que será transferido para conta dos 

depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições dos 

executados (art. 854, § 3º do CPC/2015).Ademais, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis 

de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados,vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. 

CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o 

advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova 

de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem 

penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da 

executada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - 

AI: 70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXV). Considerando a citação editalícia dos executados, expeça-se o 

regular edital de intimação da penhora realizada na conta do executado 
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EZAEL ABRÃO ALMEIDA DA CRUZ, com fulcro no artigo 275, § 2º, do CPC 

com prazo de 20 dias, salientando-se que, o edital deverá ser publicado 

uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Sem prejuízo, 

intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas realizadas 

neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 

15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena de extinção 

do feito e desbloqueio do valor penhorado via BacenJud.Transcorrido, em 

caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746025 Nr: 43207-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO J. S. DOS SANTOS & CIA LTDA, 

EDUARDO JOSE SOUZA DOS SANTOS, RICARDO DE AZAMBUJA BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO J. S. DOS SANTOS & CIA 

LTDA, CNPJ: 07942396000135, atualmente em local incerto e não sabido 

EDUARDO JOSE SOUZA DOS SANTOS, Cpf: 69107122187, Rg: 11243910, 

Filiação: Everaldo Jose dos Santos e Nadir Souza dos Santos, data de 

nascimento: 16/08/1981, brasileiro(a), casado(a), empresário e atualmente 

em local incerto e não sabido RICARDO DE AZAMBUJA BRAZ, Cpf: 

80760511187, Rg: 000762559, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 75.896,79 - Valor 

Atualizado: R$ 68.997,08 - Valor Honorários: R$ 6.899,71

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, não obstante o teor da 

petição de fls. 133 vislumbra-se que não foi apontada nenhuma 

irregularidade na formação do presente feito, devendo este, portanto, ter 

regular prosseguimento.Ademais, as fls. 135/136 o exequente pugnou 

pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros 

em nome dos executados.É sabido que a partir da vigência da Lei 

11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais.Assim, não há dúvida de que a 

penhora on line é a principal modalidade executiva destinada à execução 

pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, 

procedo à realização da penhora via BACENJUD.Consigno, ainda, que os 

autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos 

informados pelas instituições financeiras, observando-se o contido no 

provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 

do Código de Processo Civil.Com efeito, verifico do extrato em anexo que 

o referido procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado 

o montante de R$ 1.694,37 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições dos executados (art. 854, 

§ 3º do CPC).Considerando a citação editalícia dos executados, nos 

termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIME-SE, via edital o executado 

EDUARDO JOSE SOUZA DOS SANTOS, para que se manifeste acerca do 

bloqueio realizado em sua conta bancária no valor de R$ 1.694,37, no 

prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo, ressaltando 

que o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Gestor.Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste 

acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse e desbloqueio do valor penhorado via Bacenjud.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788206 Nr: 42157-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EXPEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ EXPEDITO DE ALMEIDA, Cpf: 

62023136920, Rg: 4.417.681.5, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 10.034,12 - Valor 

Atualizado: R$ 9.121,93 - Valor Honorários: R$ 912,19

Despacho/Decisão: Vistos etc...Inicialmente, deve ser observado pelo 

autor que seus requerimentos, ao menos, devem estar adequados à fase 

processual, evitando pedidos superados pela preclusão e/ou totalmente 

protelatórios, como vem ocorrendo, sob pena de aplicação da multa do 

artigo 77 do CPC.Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, 

protocolo 268813/2018.Indefiro o pleito contido na petição a ser juntada, 

tendo em vista que em 02/2015 (fls.41) o feito foi convertido em execução, 

assim como,no que tange à citação via correio, pois, apesar do artigo247 

do CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação por correio 

nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida 

medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos a doutrina mais 

abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 
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Editora Revista do . p.88)”.Da mesma forma o requerimento inoportunoe 

fora do contexto de fls.74 de 11/2017, quanto a inserção de restrição 

sobre o veículo por meio do sistema Renajud, considerando que o veículo 

já se encontra restringido, como se vê às fls. 42, bem como o pedido de 

suspensão ante a ausência de amparo legal.Por fim, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Na petição a ser juntada, a exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do 

executado.É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem do arresto, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.Assim, não há dúvida de que o arresto on line é a 

principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão 

pela qual não se pode negá-la a exequente, desta feita, defiro o pleito e, 

procedo à realização do arresto via BACENJUD.Consigno, ainda, que os 

autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos 

informados pelas instituições financeiras, observando-se o contido no 

provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 

do Código de Processo Civil.Com efeito, considerando que a busca de 

ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou 

valores ínfimos (R$ 463,66), procedo ao desbloqueio do referido 

valor.Desta feita, intimo a exequente para se manifestar acerca da 

pesquisa realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de extinção do feito.Transcorrido, em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação, 

SALIENTANDO, o disposto no primeiro parágrafo, quanto a 

multa.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168891 Nr: 39642-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ALBINO DE ARRUDA, ROSMARY DA 

SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABEL ALBINO DE ARRUDA, Cpf: 

11145188168, Rg: 012.600, Filiação: Domingos Cecilio de Arruda e Maria 

Silvia de Arruda, data de nascimento: 18/12/1955, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, casado(a), advogado, Telefone 3223-2876 e atualmente em 

local incerto e não sabido ROSMARY DA SILVA ARRUDA, Cpf: 

33034230168, Rg: 052006-3, Filiação: Mario Lopes da Silva e Luiza 

Voltolini da Silva, data de nascimento: 16/11/1955, brasileiro(a), natural de 

Irapuã-SP, casado(a), servidora pública/gerente de rh. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 14.490,73 - Valor 

Atualizado: R$ 13.173,39 - Valor Honorários: R$ 1.317,34

Despacho/Decisão: Vistos etc...Verifica-se dos autos que até a presente 

data, os executados não foram localizados para citação.Desta feita, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia dos executados, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.No mais, apesar de não ser um múnus 

do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de 

serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos 

órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo a exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751100 Nr: 2847-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA TOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÁRCIA TOMAZ DA SILVA, Cpf: 

45678030191, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 3.358,53 - Valor 

Atualizado: R$ 3.053,21 - Valor Honorários: R$ 305,32

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro parcialmente o pleito de fls. 53, e 

procedo a pesquisa do atual endereço da executada por meio do sistema 

Infojud, ocasião em que obtive o mesmo endereço da exordial, já 

diligenciado sem êxito às fls. 53 (extrato em anexo).Desta feita, expeça-se 

edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do 

artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 
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deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se o exequente para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926691 Nr: 47491-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ LEITE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO LUIZ LEITE JUNIOR, Cpf: 

03599327114, Rg: 20741557, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 12.941,70 - Valor 

Atualizado: R$ 11.765,18 - Valor Honorários: R$ 1.176,52

Despacho/Decisão: Vistos etc...O exequente pugna na petição de fls. 94 

pela realização de novo BacenJud, no entanto, em consonância com a 

mais abalizada jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da 

realização da ordem de fls. 89, ao ver deste Juízo Especializado, a 

realização de nova consulta ao sistema BacenJud é medida inócua, razão 

pela qual, INDEFIRO o referido pleito.Sobre o assunto, 

vejamos:“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 

655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.1. Caso em 

que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem 

de bloqueio de valores em depósito do executado, requerida pelo 

exequente, com relação à instituições financeiras que não tenham 

respondido o comando anterior, sem que haja motivação do exequente.2. 

Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a 

reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda.” Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.Outrossim, o pleito de fls.95, não se coaduna com o 

disposto às fls.66 e 67, apesar do réu se encontra em lugar incerto.No 

que tange ao edital, ante a alteração do posicionamento deste magistrado, 

proceda-se via DJE, com prazo de 20 dias como preceitua o artigo 257, II 

do CPC.Transcorrido, dê-se vista ao nobre Defensor Público, na qualidade 

de Curador Especial.Em seguida, intime-se o credor para manifestar, 

inclusive, quanto aos bens supra mencionados.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459052 Nr: 28771-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOA DE ARRUDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELOA DE ARRUDA RODRIGUES, Cpf: 

04043497148, Rg: 495.1456, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 2.001,35 - Valor 

Atualizado: R$ 1.819,41 - Valor Honorários: R$ 181,94

Despacho/Decisão: Vistos etc...Verifica-se dos autos que até a presente 

data, a executada não foi localizada para citação.Desta feita, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens da devedora passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo a 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341903 Nr: 12127-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIJANE GONÇALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANY RENATA CÁCERES DE 

SOUZA - OAB:16645, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIJANE GONÇALVES COSTA, Cpf: 

28908244115, Rg: 043.838, brasileiro(a), viuvo(a), professora. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 6.280,37 - Valor 

Atualizado: R$ 5.709,43 - Valor Honorários: R$ 570,94

Despacho/Decisão: Vistos etc...Junte-se a petição que se encontra na 

capa dos autos, protocolo PEA 1309626, a qual NÃO CONHEÇO tendo em 

vista a não localização da devedora no endereço nominado (fls.240).Da 

análise dos autos, verifica-se que até o momento a executada não foi 

localizada, inclusive, no endereço obtido por meio do sistema 

Infojud.Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo.Decorrido o prazo 

sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Sem prejuízo, intimo o 

exequente para, no prazo de 15 dias se manifestar acerca das pesquisas 

efetuadas às fls. 228/232, tudo sob pena de suspensão da 

ação.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no 

que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, SUSPENDO a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e § 1º do referido 

artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA EXECUTADA.Saliento que pedidos protelatórios que não 

tenham a finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, 

além do que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em 

favor do Estado, conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do 

CPC.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881412 Nr: 17638-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MAIA EÇA SANTOS, PATRICIA 

MAIA EÇA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO MAIA EÇA SANTOS, Cpf: 

88227065104, Rg: 0839024495, brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido PATRICIA MAIA EÇA SANTOS, Cpf: 

89928440506, Rg: 143.70.53.0, Filiação: Osias Eca Santos e Maria Eliecy 

de Souza, data de nascimento: 27/04/1975, brasileiro(a), natural de 

Ipiau-BA, solteiro(a), servidora pública. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 14.152,92 - Valor 

Atualizado: R$ 12.866,29 - Valor Honorários: R$ 1.286,63

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 

144, ressaltando, inclusive que o prazo pleiteado transcorreu há muito. Por 

verificar a ausência de localização dos executados, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Às fls. 09 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados.É sabido 

que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem do arresto, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que o arresto on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente, desta feita, procedo à realização do arresto via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801238 Nr: 7666-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEDROSO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO PEDROSO DE SIQUEIRA, Cpf: 

78039053153, Rg: 843.546, Filiação: Carlos Roberto de Siqueira e Candida 

P. de Siqueira, data de nascimento: 08/10/1976, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 42.210,73 - Valor 

Atualizado: R$ 38.373,39 - Valor Honorários: R$ 3.837,34

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, não obstante o teor da 

petição de fls. 93 é mister salientar que cada diligência realizada pelo 

Oficial de Justiça necessita de depósito de valores para cumprimento, haja 

vista que o requerente não é beneficiário da justiça gratuita. Desta feita, 

intimo o exequente para, em 15 dias depositar o valor referente às 

diligências complementares efetuadas e descritas na certidão de fls. 91. 

Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para adotar as 

medidas cabíveis para recebimento de seu crédito.No mais, ante a 

ausência de localização do executado até o momento, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Sem prejuízo, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar 

bens passíveis de serem arrestados ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.Transcorrido, em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773064 Nr: 26194-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T DE PINHO SILVA - ME, THIAGO DE PINHO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): T DE PINHO SILVA - ME, CNPJ: 

08197392000132 e atualmente em local incerto e não sabido THIAGO DE 

PINHO SILVA, Cpf: 80173179134, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 21.335,94 - Valor 

Atualizado: R$ 19.396,31 - Valor Honorários: R$ 1.939,63

Despacho/Decisão: Vistos etc...Indefiro o pleito de fls. 78, haja vista a 

pesquisa de endereços de fls. 48/49.Ante a ausência de localização dos 

executados, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Ademais, intimo o exequente para, no 

prazo de 15 dias indicar bens passíveis de serem penhorados ou requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816607 Nr: 23041-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA ARRUDA ESPIRITO SANTO, 

FREDERICO MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATA ARRUDA ESPIRITO SANTO, Cpf: 

83073477187, Rg: 1153010-3, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido FREDERICO MARQUES RODRIGUES, Cpf: 

82192979134, Rg: 10445366, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 7.101,05 - Valor 

Atualizado: R$ 6.455,50 - Valor Honorários: R$ 645,55

Despacho/Decisão: Vistos etc...Verifica-se dos autos que os executados 

não foram localizados até o momento para citação.Assim, em celebração 

ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe 
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facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo a 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389376 Nr: 24779-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRÉ GOMES BORGES, Cpf: 

70044422172, Rg: 368068-5, brasileiro(a), separado(a) judicialmente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 28.687,10 - Valor 

Atualizado: R$ 26.079,18 - Valor Honorários: R$ 2.607,92

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos constata-se a 

ausência de localização do executado, apesar das diversas diligências 

despendidas nesse sentido.Desta feita, defiro o pleito de fls. 73 e, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, determino a citação 

editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Sem prejuízo, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar 

bens passíveis de serem arrestados ou requerer o que entender de 

direito, tudo sob pena de extinção do feito.Sem prejuízo, intimo o 

exequente para, no prazo de 15 dias depositar o valor referente às 

diligências complementares efetuadas e descritas na certidão de fls. 71. 

Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para adotar as 

medidas cabíveis para recebimento de seu crédito.Transcorrido, em caso 

de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio 

com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733775 Nr: 30032-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EMILIO DE ARRUDA FILHO ME, 

ANTONIO EMILIO DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO EMILIO DE ARRUDA FILHO ME, 

CNPJ: 00960047000105 e atualmente em local incerto e não sabido 

ANTONIO EMILIO DE ARRUDA FILHO, Cpf: 20880073187, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 69.228,85 - Valor 

Atualizado: R$ 62.935,32 - Valor Honorários: R$ 6.293,53

Despacho/Decisão: Vistos etc...Verifica-se dos autos que até a presente 

data, os executados não foram localizados para citação.Desta feita, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia dos executados, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.No mais, apesar de não ser um múnus 

do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de 

serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos 

órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946039 Nr: 58036-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN CRISTINA CARMO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 
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OAB:12.406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELEN CRISTINA CARMO DE LIMA, Cpf: 

93164114168, Rg: 1392719, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 51.116,03 - Valor 

Atualizado: R$ 46.469,12 - Valor Honorários: R$ 4.646,91

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos constata-se que a 

ação tramita desde o ano de 2014, sem localização do bem e da devedora 

até o momento.Desta feita, defiro o pleito de fls. 123/124 e, CONVERTO 

ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de 

praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, 

fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no 

Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço 

constar que a referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão 

da não citação da parte adversa.Nesse sentido:"RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA 

NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Pode o credor postular a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o 

faça antes de perfectibilizada a citação. AI, 59502/2014, DES.ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

15/07/2014, Data da publicação no DJE 22/07/2014 - TJMT”“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não encontrado o devedor e tampouco o bem 

financiado, merece deferimento o (CPC, art. 906) pedido de conversão da 

ação de busca e apreensão em execução por quantia certa. AI, 

86620/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 12/12/2014 - 

TJMT.”Denota-se ainda, que a executada se encontra em lugar incerto e 

não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC.A citação por edital será 

feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;(...)Deste modo, 

expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para que a 

executada pague o débito atualizado em 03 (três) dias, sob as penas da 

lei, consignando-se no edital a possibilidade desta reconhecer a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC.Desde já, fixo 

os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, 

no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade.Salientando que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se o exequente para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Desde já, indefiro possível requerimento de citação via correio com 

aviso de recebimento, haja vista que, apesar do artigo247 do CPC não 

repetir claramente a regra da vedação da citação por correio nos 

processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida 

medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos a doutrina mais 

abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 

Editora Revista do . p.88)”.No mais, às fls. 123 vº o exequente pugnou 

pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros 

em nome da executada.É sabido que a partir da vigência da Lei 

11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem do arresto, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais.Assim, não há dúvida de que o 

arresto on line é a principal modalidade executiva destinada à execução 

pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, 

procedo à realização do arresto via BACENJUD.Consigno, ainda, que os 

autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos 

informados pelas instituições financeiras, observando-se o contido no 

provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 

do Código de Processo Civil.Com efeito, verifico do extrato em anexo que 

o referido procedimento restou inexitoso.Outrossim, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora passíveis 

de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens da 

executada passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens da executada,vejamos 

os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS 

INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 

11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha 

exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 

Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da executada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 
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informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXVI). Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de extinção do feito.Transcorrido, em caso de silêncio, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815909 Nr: 22358-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROCE NASCIMENTO FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROCE NASCIMENTO FRANCA, 

Cpf: 01840284188, Rg: 17316847, brasileiro(a), solteiro(a), operario. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 11.437,13 - Valor 

Atualizado: R$ 10.397,39 - Valor Honorários: R$ 1.039,74

Despacho/Decisão: Vistos etc...Proceda-se a alteração do polo ativo da 

ação, passando a constar OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. No mais, ante a alteração de meu entendimento e, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Às fls. 70/71 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com 

o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado.É sabido 

que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem do arresto, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que o arresto on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente, desta feita, procedo à realização do arresto via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 0,87), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por 

manifesto desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759034 Nr: 11310-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DISTRIBUIDORA DE JÓIAS E 

ACESSÓRIOS LTDA, IVANILDA JACOB, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, 

BEATRIZ UTRILHA JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MEGA DISTRIBUIDORA DE JÓIAS E 

ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ: 04560756000146, atualmente em local incerto 

e não sabido IVANILDA JACOB, Cpf: 46841270100, Rg: 06870627, 

brasileiro(a), casado(a), empresária, atualmente em local incerto e não 

sabido LUIZ CARLOS DOS SANTOS, Cpf: 34662758149, Rg: 044491254, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresario e atualmente em local incerto e não 

sabido BEATRIZ UTRILHA JACOB, Cpf: 37878441120, Rg: 0522148-0, 

Filiação: Augusta Zulli Utrilha e Caitano Utrilha, data de nascimento: 

30/12/1941, brasileiro(a), natural de Presidente Prudente-SP, viuvo(a), 

aposentada. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 120.102,40 - Valor 

Atualizado: R$ 109.184,02 - Valor Honorários: R$ 10.918,40

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos constata-se que os 

três primeiros executados não foram citados até o momento, razão pela 

qual, defiro o pleito de fls. 172.Desta feita, em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se a citação editalícia dos executados 

Mega Distribuidora, Ivanilda e Luiz Carlos, nos termos do artigo 257, inciso 

II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Na mesma 

oportunidade, intime-se o executado Luiz Carlos acerca do arresto que 

recaiu sobre o imóvel matriculado sob o nº R5/14.89, descrito na 

exordialApós a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Tudo cumprido, 

proceda-se a conclusão do processo ao gabinete para demais 

deliberações.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392233 Nr: 27713-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE DE MATOS MORAIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAROLINE DE MATOS MORAIS SILVA, 

Cpf: 01400382130, Rg: 15777952, Filiação: Marlene de Matos Macedo 

Silva e Madson Caarlos Morais, data de nascimento: 06/03/1986, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresária, Telefone (65)36821846. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 39.140,28 - Valor 

Atualizado: R$ 35.582,07 - Valor Honorários: R$ 3.558,21

Despacho/Decisão: Vistos etc... Em primeiro lugar, ante a juntada do 

documento de fls. 85, proceda-se a alteração do polo ativo da ação 

passando a constar FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.Ademais, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Às fls. 60 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome da executada.É sabido que 

a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem do arresto, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que o arresto on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente, desta feita, procedo à realização do arresto via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca da 

pesquisa realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761345 Nr: 13807-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALLEZ COMERCIO REPRESENTAÇÕES DE 

RELÓGIOS E SERVIÇOS LTDA-ME, EDMAR MARIA DA SILVA, ELIUDE 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIUDE ALVES DA SILVA, Cpf: 

04726452851, Rg: 16.471.648, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 34.759,47 - Valor 

Atualizado: R$ 34.759,47 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 

83/84, haja vista a pesquisa de endereços por meio do sistema infojud 

realizada às fls. 43/45.No mais, verifica-se dos autos que o terceiro 

executado não foi localizado até o momento para citação.Assim, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 

arrestados/penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem 

prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados/penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender 

de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso 

de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio 

com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107897 Nr: 13806-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA FIORENZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MELISSA FIORENZA, Cpf: 63712318120, 

Rg: 862106, data de nascimento: 11/03/1977, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 13.370,79 - Valor 

Atualizado: R$ 12.155,26 - Valor Honorários: R$ 1.215,53

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos constata-se que a 

executada não foi localizada até o momento. Assim, em regular impulso 

oficial, procedo a pesquisa do atual endereço da executada por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que obtive o mesmo endereço da exordial 

(extrato em anexo).Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade 

processual, proceda-se a citação editalícia, nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.No mais, apesar 

de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da 

devedora passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização 

de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o 

propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da credora.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo a exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do 

feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817685 Nr: 24114-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MOREIRA DE PAULA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:16.8016/SP, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO LUIZ MOREIRA DE PAULA 

ME, CNPJ: 07302337000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 45.091,21 - Valor 

Atualizado: R$ 40.992,01 - Valor Honorários: R$ 4.099,20

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 

96, observando-se o teor da certidão de fls. 94.Verifica-se dos autos que 

a empresa executada não foi localizada para citação.Assim, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens da devedora passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701717 Nr: 36338-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO PRIME S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. D. LOGISTÍCA E TRANSPORTES DE 

CARGAS LTDA ME, WILSON DUARTE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W. D. LOGISTÍCA E TRANSPORTES DE 

CARGAS LTDA ME, CNPJ: 08813623000195 e atualmente em local incerto 

e não sabido WILSON DUARTE MARTINS, Cpf: 84527145134, Rg: 

07520786, brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 8.987,69 - Valor 

Atualizado: R$ 8.170,63 - Valor Honorários: R$ 817,06

Despacho/Decisão: Vistos etc...Por verificar a ausência de localização 

dos executados, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Com efeito, intimo o exequente para, 

no prazo de 15 dias se manifestar acerca das pesquisas de bens 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem arrestados, 

sob pena de extinção por manifesto desinteresse.Em caso de silêncio, 
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intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742037 Nr: 38895-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA PONTUAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUTO ESCOLA PONTUAL LTDA, CNPJ: 

09642684000108. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 20.086,45 - Valor 

Atualizado: R$ 18.260,41 - Valor Honorários: R$ 1.826,04

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que o advogado Thiago de 

Siqueira Batista Macedo vem intervindo em vários processos sem 

procuração/substabelecimento, intimo para em 05 dias regularizar e 

esclarecer seu comportamento no feito em comento, sob pena de 

encaminhamento de cópia à OAB.Proceda-se à juntada da petição 

constante da capa dos autos (Protocolo nº 206086/2018, datado de 

28/02/2018).Ademais, há de ser esclarecido que o bem se encontra em 

poder do Banco como depositário, em ação de execução, portanto, deverá 

em 15 dias, informar onde o mesmo se encontra, com fito de avaliação e 

designação de leilão, após a regular citação da parte devedora, bem 

como, no mesmo prazo, trazer a planilha de débito atualizada.Por fim, ante 

a realização de pesquisa via INFOJUD de fls. 68, a realização da citação 

ficta é a medida que se impõe. Assim, em atenção à orientação do CNJ de 

que a citação por edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o 

que já ocorreu neste feito, determino a citação ficta do executado.Desta 

feita, expeça-se o regular edital de citação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257 do Código de Processo Civil, 

o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Por fim, faço constar que a repetição de atos temerários da 

parte autora, redundará em aplicação da multa de 20% do valor da causa 

em favor do Estado, bem como outras medidas que visam coibir atos 

dessa natureza.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402402 Nr: 34362-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FISCHER SOARES, MIRIM DE FREITAS 

PAULO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON FISCHER SOARES, Cpf: 

20591233215, Rg: 1461698, Filiação: Paulo Afonso Soares e Ely Fischer 

Soares, brasileiro(a), comerciante/pecuarista e atualmente em local incerto 

e não sabido MIRIM DE FREITAS PAULO SOARES, Rg: 19449-00029-PA, 

brasileiro(a), casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 38.379,32 - Valor 

Atualizado: R$ 34.890,29 - Valor Honorários: R$ 3.489,03

Despacho/Decisão: Vistos etc...Trata-se de Execução distribuída em 2009, 

sem citação dos devedores até esta data.Apesar das diligências 

efetuadas os executados não foram localizados, estando em lugar incerto, 

apesar da informação de fls.80 quanto ao falecimento de Edson, não 

houve prova de sua ocorrência.Assim, nos termos do artigo 275, II do 

CPC, citem-se os executados via edital, com prazo de 20 dias.Empós, 

dê-se vista ao douto Defensor Público na qualidade de Curador 

Especial.Em seguida intime-se o Banco para manifestar em 15 dias, 

indicando bens passíveis de penhora, observando que acompanham o 

presente as pesquisas realizadas no Renajud e Anoreg, tudo sob pena de 

extinção.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995550 Nr: 21227-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MIRANDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO MIRANDA DE JESUS, Cpf: 

00032955162, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.
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 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 50.112,35 - Valor 

Atualizado: R$ 45.556,68 - Valor Honorários: R$ 4.555,67

Despacho/Decisão: Vistos etc...Por verificar a ausência de localização do 

executado, defiro o pleito de fls. 63.Assim, em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se a citação editalícia do executado, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Com efeito, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem arrestados, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente, 

suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC 

e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821036 Nr: 27252-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA FARIA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE OLIVEIRA POLONI - 

OAB:OAB/SP 351.064, Hudson José Ribeiro - OAB:OAB/SP 150.060, 

PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANILDA FARIA TEIXEIRA, Cpf: 

95671269172, Rg: 1393557, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 26.508,34 - Valor 

Atualizado: R$ 24.098,49 - Valor Honorários: R$ 2.409,85

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de inserção de restrição 

sobre o veículo por meio do Sistema Renajud (extrato em anexo) ante a 

ausência de localização do veículo até o momento, bem como da 

requerida, ressaltando que em pesquisa ao sistema Infoseg localizou-se o 

mesmo endereço diligenciado sem êxito às fls. 57.No entender deste juízo 

especializado, o novo Código de Processo Civil indicou uma nova 

sistemática, onde o princípio perseguido é da regular distribuição do 

direito, com duração razoável do processo.Ademais, a conversão da 

busca em processo executivo não pode ser equiparada à preclusão do 

direito processual da parte autora e/ou de levar a garantia fiduciária a 

efeito, ainda mais agora que o novo CPC expressamente confere ao juiz o 

poder de "determinar todas as medidas coercitivas necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária" (art. 139, IV).O processo de 

execução, por sua vez, não é incompatível com a busca e apreensão de 

bens, pois, o fim precípuo de realizar a garantia fiduciária para revertê-la à 

satisfação da dívida garantida, justifica sua penhora e apreensão caso 

localizado, pois a forma de um ato processual quando a finalidade é 

alcançada, confirma a garantia do direito da parte, não sendo o caso de 

nulidade nos termos do artigo 277, do Código de Processo Civil.Portanto, 

considerando que cabe ao juiz a administração do processo, dando a 

devida destinação, sempre tendo como norte a distribuição do direito, 

outro caminho não existe senão a conversão deste feito em 

execução.Reafirmando o acima disposto, diante do princípio da celeridade 

processual e, tendo em vista a ausência do cumprimento da liminar, em 

consonância com o artigo 4º do Decreto nº 911/69, visando a 

recuperação da parte autora por meio dos atos executórios, que se 

apresentam mais amplos, com penhora de outros bens para garantia do 

crédito da parte, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69, com as anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 

911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não 

encontra obstáculo legal, em razão da não citação da parte 

adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a conversão da ação 

de busca e apreensão em ação de execução, quando "o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor" 

(artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n.º 

13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - 

AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 

25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI Nº.911/69 ALTERADO 

PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova redação dos artigos 4º e 

5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das alterações introduzidas pela Lei 

nº.13.043/14, perfeitamente válido o pedido de conversão da ação de 

busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do 

Livro II do CPC. 2. Ademais, não concretizada a estabilidade objetiva do 

processo com a angularização da relação jurídica processual, 

perfeitamente válida a modificação da causa de pedir e do pedido, nos 

termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 

10024102135423002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 

09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/11/2015)Denota-se ainda, que a executada se encontra em lugar 

incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC:“A citação por 

edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;(...) Deste 

modo, expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para 

que a executada pague o débito em 03 (três) dias, sob as penas da lei, 

consignando-se no edital a possibilidade desta reconhecer a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC.Desde já, fixo 

os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, 

no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade.Ressalta-se que em celebração ao 

princípio da celeridade processual, a citação editalícia da executada 

deverá ocorrer nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens da devedora passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo a exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 
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que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do 

feito.Em caso de silêncio, intime-se a exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853149 Nr: 55885-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO ME, 

ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO 

ME, CNPJ: 24694507000150 e atualmente em local incerto e não sabido 

ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO, Cpf: 43403905004, brasileiro(a), 

empresária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 45.771,34 - Valor 

Atualizado: R$ 41.610,31 - Valor Honorários: R$ 4.161,03

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos constata-se a 

ausência de localização das executadas, em que pese as diversas 

diligências despendidas nesse sentido.Desta feita, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Sem prejuízo, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar 

bens passíveis de serem arrestados ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.Transcorrido, em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749238 Nr: 1322-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPLIT AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA - 

ME, FRANCISCO ASSIS DIAS DO NASCIMENTO, IRENITA RAMOS DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRENITA RAMOS DO NASCIMENTO, Cpf: 

01237282152, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 183.985,90 - Valor 

Atualizado: R$ 167.259,91 - Valor Honorários: R$ 16.725,99

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos constata-se que a 

executada Irenita não foi citada até o momento, em que pese as diversas 

diligências despendidas nesse sentido.Desta feita, defiro o pleito de fls. 

89. Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.Decorrido o prazo sem manifestação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.No mais, apesar de não ser um múnus 

do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de 

serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem arrestados/penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados Split Ar Condicionado e Francisco,vejamos os precedentes 

jurisprudenciais sobre o assunto:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA 

EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais 

exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na 

busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo 

magistrado, nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, para verificação da 

existência de bens em nome da executada. AGRAVO 

MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 
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bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXV). Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados/penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender 

de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837813 Nr: 42558-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE FONSECA BERGAMASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GISELE FONSECA BERGAMASCO, Cpf: 

01175224146, Rg: 13818783, Filiação: Perpeta Alves da Fonseca 

Bergamasco e Carlinhos Bergamasco, data de nascimento: 04/12/1982, 

brasileiro(a), solteiro(a), servidora pública. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 34.137,73 - Valor 

Atualizado: R$ 31.034,30 - Valor Honorários: R$ 3.103,43

Despacho/Decisão: Vistos, etc.O Banco pugnou pela realização da 

penhora on-line, conforme se vê às fls. 95/96.Pois bem, É sabido que a 

partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC/2015), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não 

há dúvida de que o ARRESTO/PENHORA on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la ao exequente.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em 

Gabinete até a verificação dos extratos informados pelas instituições 

financeiras, observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – 

TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo 

Civil/2015. Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens imóveis 

do(s) executado(s) passíveis de serem penhorados e, em regular impulso 

oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD 

(extratos em anexo).Procedo, ainda, à pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do(s) executado(s), 

vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS 

INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 

11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha 

exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 

Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da executada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL 

PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Trata-se de agravo 

de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de 

expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, sob o fundamento de 

que não há qualquer motivo relevante a determinar o afastamento do sigilo 

das informações dos executados. Com efeito, consoante o entendimento 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal é medida excepcional e deve ser deferida somente quando a parte 

exequente comprovar que angariou todos os meios possíveis para 

obtenção de informações e localização de bens dos executados."In casu", 

a parte agravante esgotou todas as possibilidades de localização de bens 

dos executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de 

pesquisa no Centro de Registro de Veículos Automotores, Bacen Jud, 

Registros Imobiliários de Viamão/RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, 

restando demonstrado que a exequente esgotou todos os meios à sua 

disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o 

deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja 

dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 
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MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/09/2013) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXVII).Com efeito, intimo o exequente 

para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias, e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo.Assim, expeça-se o 

regular edital de citação, com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos 

moldes do artigo 257, inciso I e II, do CPC/2015, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Em caso de silêncio, ante a inexistência de bens passíveis de 

serem penhorados, o ARQUIVAMENTO do feito é a medida que se impõe. 

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382527 Nr: 17924-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO - 

ME, LUIZ VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. V. DA SILVA ARTIGOS DO 

VESTUARIO - ME, CNPJ: 08762993000140 e atualmente em local incerto e 

não sabido LUIZ VICENTE DA SILVA, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 60.790,94 - Valor 

Atualizado: R$ 55.264,49 - Valor Honorários: R$ 5.526,45

Despacho/Decisão: Vistos etc...Ante a ausência de localização dos 

executados, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.No mesmo edital, 

intime-se o executado Luiz Vicente da Silva da penhora que recaiu sobre 

o veículo Fiat Palio EX, Placa JZD-3709.Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761725 Nr: 14214-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA FRANCINI SORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULA FRANCINI SORIANO, Cpf: 

03369217139, Rg: 1514.152-7, Filiação: Elvis Soriano e Rosana Aparecida 

Soriano, data de nascimento: 09/04/1989, brasileiro(a), natural de Campo 

Mourão-PR, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 46.561,10 - Valor 

Atualizado: R$ 42.328,27 - Valor Honorários: R$ 4.232,83

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos vê-se que a 

executada não foi citada até o momento.Desta feita, ante o resultado 

obtido por meio da DRF (mesmo endereço da inicial), em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia da 

executada, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. GestorApós a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.O exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos 

financeiros da executada, através do BACENJUD às fls. 07.É sabido que a 

partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem do arresto, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que o arresto on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente, desta feita, defiro o referido pleito e, procedo à realização do 

arresto via BACENJUD.Consigno que os autos permanecerão em Gabinete 

até a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 0,01), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.No mais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis 

de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens da executada,vejamos os precedentes 
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jurisprudenciais sobre o assunto:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM 

NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais 

exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na 

busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo 

magistrado, nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, para verificação da 

existência de bens em nome da executada. AGRAVO 

MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016).” (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.” 

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXVI). Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, 

não havendo manifestação do exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA EXECUTADA.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796764 Nr: 3119-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE QUEIROZ FILHO, RITA FRANCA DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ DE QUEIROZ FILHO, Cpf: 

02298554153, Filiação: Elvira Angélica de Queiroz e José Francisco 

Queiroz, data de nascimento: 15/03/1942, brasileiro(a), natural de 

Presidente Venceslau-SP, casado(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido RITA FRANCA DE QUEIROZ, Cpf: 41156820197, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 146.559,80 - Valor 

Atualizado: R$ 133.236,16 - Valor Honorários: R$ 13.323,62

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 157/158. Desta feita, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 90 dias, com a finalidade de 

citação e demais atos expropriatórios do Sr. José de Queiroz Filho 

(através do qual deverá ser perseguida a citação de Rita Franca de 

Queiroz) no endereço: Avenida Aeroporto, S/N, Bairro Zona Rural, Cidade: 

Planalto da Serra/MT.Para tanto, intimo a Instituição Financeira para, no 

prazo de 15 dias comprovar o recolhimento das custas referentes à 

distribuição da missiva.Em caso de não localização dos executados, 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo.Decorrido o prazo 

sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Por derradeiro, intimo a 

Instituição Financeira para, no mesmo prazo acima depositar o valor 

referente às diligências complementares efetuadas e descritas na certidão 

de fls. 59. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para 

adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito.Tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1118578 Nr: 18144-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F MARCELINO – ME , JORGETE CAROLINE 

FERREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 77/78, dando o devido 
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prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1054066 Nr: 48365-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W C COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, 

WILSON GUEDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71724 Nr: 10471-09.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE 

AGUIAR, BELINDA NUNES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE TADEU DE SANTANA - 

OAB:32200/SP, MARIO AUGUSTO COUTO ROCHA - OAB:50551/SP, 

PEDRO PAULO PENNA TRINDADE - OAB:37292/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Intimação do Banco para manifestar de fls.106/108, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1087372 Nr: 4904-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENCIAL ESCRITÓRIO CONTÁBIL E 

ASSESSORIA LTDA ME, MARIA MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foram realizadas todas as pesquisas pertinentes ao feito às fls. 64/86, 

todavia, sem êxito, razão pela qual intimou-se o credor para informar bens 

desembaraçados de propriedade dos executados.

O exequente pugnou pelo bloqueio de renda da empresa executada, 

mensalmente até a satisfação do crédito exequente, conforme se vê às 

fls. 91.

Pois bem.

Em primeiro lugar, no que tange ao requerimento de penhora do 

faturamento da empresa, apesar de aduzir a Cooperativa de que se trata 

de empresa de grande renome, tal assertiva não encontra ressonância 

nas pesquisas realizadas, não saindo da seara da mera ilação, 

principalmente, quanto a existência de faturamento, uma vez que tal 

providência lhe cabe.

Assim, indefiro a penhora sobre valores recebidos decorrente da 

atividade comercial, por falta de provas do alegado, em detrimento do 

contido nos autos.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, em atenção a inatividade da 

empresa (DRF), SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, III 

do CPC/2015.

 Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1018716 Nr: 31247-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S H HOTEL E POUSADA LTDA, EXPEDITO 

FRANCO JUNIOR, ORLANDO DOS SANTOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 141.

O Banco requereu a intimação dos réus para efetivo pagamento do valor 

devido, sem apresentar o cálculo do débito e ater-se de que se tratam de 

pessoas citadas via edital com nomeação de Curador Especial.

Desta feita, intimo-o para manifestar-se em 15 dias, requerendo o que de 

direito.

Em caso de silêncio, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797551 Nr: 3934-06.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA RIBEIRO PINTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls.98/99, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 65292 Nr: 2665-54.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA, MARIA DA PENHA LAVIOLA 

SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 228/229, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746358 Nr: 43564-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DE ARRUDA SANTOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Intimação das PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

manifestarem-se acerca da certidão de fls. 173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1089467 Nr: 5972-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON JERONIMO DO CARMO FILHO, MAISA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCO DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808/MT, EVAN CORREA 

DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:17.401/MT, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UFMT - OAB:

 Intimação da parte Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

Contrarrazoar o Recurso de Apelação de fls. 121/135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 916490 Nr: 41095-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI CENTRO NORTE MT - COOP. CRED. LIVRE ADM. 

DE ASSOC. CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA DERZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 112/115, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1064816 Nr: 53119-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H P TAPAJOS JUNIOR & CIA LTDA EPP, 

HAMILTON PINTO TAPAJOS JUNIOR, GISELE FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:20720-B, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 104/105, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1157037 Nr: 34691-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTULINO VALERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17.054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Evidente que as certidões de fls.115/116, não estão de acordo com a 

realidade dos autos, como bem assentuado às fls.152, portanto, proceda 

o Sr. Gestor as devidas comunicações.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Certificou-se o trânsito em julgado.

Pois bem.

Ademais, em atenção ao requerimento de fls. 117/120, intimo o autor 

Artulino, por meio de seu patrono (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar 

ao pagamento do valor descrito na petição de fls. 121 (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para a 

realização de bloqueio on-line – fls. 120, alínea “b”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 208535 Nr: 19536-18.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.M. TERMAS HOTEL LTDA.-ME, VANTUIL 

BELO DOS SANTOS, MARINES PETRAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1- Em face do Ofício circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostados aos autos, fica a parte exequente 

intimada da quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo 

04 de dezembro – 1º leilão, às 14h, Salão de Eventos do Roari Hotel, 

situado na Rua General Vale, nº 560, Bairro Bandeirantes, CEP 78.005- 

020, nesta capital e 12 de dezembro – 2º leilão, às 14h, Salão de Eventos 

do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, nº 560, Bairro Bandeirantes, 

CEP 78.005- 020, nesta capital.

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte exequente intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 217947 Nr: 26662-22.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE M.T. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA SILVA QUEIROZ, ELVES BATISTA 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, WAGNER MOREIRA GARCIA - OAB:9.268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 05 

(cinco) DIAS, manifestarem-se acerca do ofício de fls. 145/170, sob pena 

de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813335 Nr: 19812-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O P DE MIRANDA, OLESIO PIAZER DE 
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MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

disposto às fls. 82/84.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 153130 Nr: 656-56.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO CENTER COMÉRCIO DE BICICLETAS E 

MATERIAIS ESP. LTDA, MANOEL MARTINS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT, MARCOS GRANADO MARTINS - OAB:4484/MT

 Em face do Ofício circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostados aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo 04 de 

dezembro – 1º leilão, às 14h, Salão de Eventos do Roari Hotel, situado na 

Rua General Vale, nº 560, Bairro Bandeirantes, CEP 78.005- 020, nesta 

capital e 12 de dezembro – 2º leilão, às 14h, Salão de Eventos do Roari 

Hotel, situado na Rua General Vale, nº 560, Bairro Bandeirantes, CEP 

78.005- 020, nesta capital, o leilão eletrônico a leiloeira oficial Sr.ª Poliana 

Mikejevs Calça Lorga, utilizará o site: www.sbjud.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 117779 Nr: 6664-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CARLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, EVAN CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8202/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESIO RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9491, DALTON MIRANDA COSTA - OAB:3359

 Em face do Ofício circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostados aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Leilão para o ano de 2018, sendo 04 de dezembro – 

1º leilão, às 14h, Salão de Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General 

Vale, nº 560, Bairro Bandeirantes, CEP 78.005- 020, nesta capital e 12 de 

dezembro – 2º leilão, às 14h, Salão de Eventos do Roari Hotel, situado na 

Rua General Vale, nº 560, Bairro Bandeirantes, CEP 78.005- 020, nesta 

capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 770520 Nr: 23544-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO A. F . DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 133/134, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1164946 Nr: 37921-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA LAURINDO, JOSÉ ARIMATEIA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE TEIXEIRA LEITE 

LANDWEHRKAMP - OAB:OAB/SP 129.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1132104 Nr: 23917-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E SERVIÇOS DE MARCENARIA 

ALVES PEREIRA LTDA EPP, ALEX PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 66/67, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 436635 Nr: 14943-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA FARIAS CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINNE FARIAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:7012, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3575 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A

 Nos termos do despacho de fls. 252, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial de fls. 258/267.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 831199 Nr: 36880-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE ANTONIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, IONÉIA ILDA VERONESE - 
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OAB:9070 - A, JOSE CARLOS SKRZYSOWSKI JUNIOR - OAB:45445/PR, 

LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 74/75, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 795364 Nr: 1696-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PECHINCHA COMÉRCIO, SERVIÇOS E 

MARKETING LTDA ME, CLAUDINO ALEIXO JUNIOR, HERMES FERREIRA DE 

MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 210/211, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793961 Nr: 265-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES FITIPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls.111/113, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 30520 Nr: 4079-92.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN - IND. E COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA., 

SAMUEL LEMES DA SILVA, ODILZA DOS SANTOS LEMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MDEIROS - 

OAB:6240/MT, JULIERME ROMERO - OAB:MT 2.883-A

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 396/398, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 29583 Nr: 18175-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLACAS CUIABÁ COMPENSADOS LTDA, ARI 

WOJCIK, SEBASTIÃO EDSON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - 

OAB:1113/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, declinar o 

endereço onde será cumprido o auto de avaliação, promovendo ao 

depósito das diligências para o cumprimento dos mandados expedidos 

(avaliação e intimação quanto aos executados) nestes autos, nos termos 

do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

cuja guia para pagamento deverá ser emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 814258 Nr: 20733-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO JOSÉ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, JACKSON WAGNER RODRIGUES SANTOS - OAB:226.132 

SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 108/109, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1088445 Nr: 5411-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREY E HIDALGO LTDA, FLAVIO FREY, 

MARILZA GIMENEZ HIDALGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 60, procedendo a pesquisa dos atuais endereços 

dos executados por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito 

(extratos em anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido 

no endereço: Rua Batista das Neves, Nº 612, Apto 303, Edifício Imperial, 

Bairro Centro, nesta cidade.

Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792771 Nr: 46860-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA 

COSTA, AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619, BRENO DE PAULA MILHOMEM - OAB:399-B/RO, 

JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em atenção ao requerimento de fls. 137/139, intimo a AWS e demais 

devedores, por meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, 

efetuar ao pagamento do valor da condenação – R$249.793,81 (que 

deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento).

Empós, em caso de silêncio, a fixação de novos honorários é a medida 

que se impõe, razão pela qual deverá o credor trazer o cálculo atualizado 

com a inclusão dos 10% nos termos do art. 85 do CPC/2015, no prazo de 

15 dias, assim como requer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 406194 Nr: 37498-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6320/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERODILCE SANTOS 

GUIMARÃES - OAB:16518, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13.605-A/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Intimação das partes para, NO PRAZO COMUM DE 10 (DEZ) DIAS, se 

manifestarem acerca das fls. 334/336.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1126461 Nr: 21480-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA BEBÊ MÓVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA - ME, ISSAM AHMAD ABDEL AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 59/60, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746011 Nr: 43192-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KILANCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA, EVALDO COSTA GOMES, ROBSON XAVIER AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca de fls. 173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 955053 Nr: 2638-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LUIZ MORAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vê-se dos autos que a Fundo de Investimento NPL1 se manifestou às fls. 

65/86, requerendo a sua inclusão no polo ativo da ação em razão da 

cessão dos créditos, contudo, deixou de fazer prova do alegado.

 Assim, intimo os causídicos cadastrados para que tragam a comprovação 

da transferência do crédito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o Banco e o Fundo, via 

DJE, para que se manifestarem sobre o cumprimento da avença, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 924, II do CPC.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 402911 Nr: 34917-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTADA ME, 

ELIANE MARIA DE MELLO GUIMARAES, RUI CESAR GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 73, reiterado às fls. 76, pois não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 921 do CPC.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias se manifestar 

acerca das pesquisas de bens realizadas neste feito, sob pena de 

extinção do feito por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, concluso para 

extinção, sendo desnecessária nova intimação pessoal, ante o AR de fls. 

77.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1036968 Nr: 40064-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação em fase de liquidação/cumprimento de 

sentença.

A requerente trouxe aos autos a planilha de cálculo quanto ao saldo 

devido pelo Banco a ela, no montante de R$4.073,47.

 Assim, intimo o Banco, via DJE, por meio de seus patronos, para que se 

manifestem quanto a planilha trazida às fls. 95/99, no prazo de

 15 dias, sob pena de homologação.

 Após, com o decurso do prazo, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 716041 Nr: 10195-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc...

Não conheço do pleito de fls. 63, considerando que totalmente divorciado 

da realidade dos autos, o que redunda em ato inexistente e de forma 

conclusiva no abandono da ação.

Desta feita, intimo o exequente via correio, para no prazo de 05 dias 

indicar bens passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender 

de direito, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 724451 Nr: 20112-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M-DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO CARVALHO, ANTONIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em atenção ao requerimento de fls. 113/114, intime-se os requeridos (via 

DJE nos termos do art. 257, inciso II do CPC/2015), para no prazo de 15 

dias, efetuar ao pagamento do valor da condenação – fls. 114 (que 

deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, intime-se o causídico exequente para que 

traga aos autos o cálculo atualizado da dívida, bem como requeira o que 

de direito, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 758996 Nr: 11269-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA CAM. LTDA EPP, CARLOS 

AMÉRICO MELLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 53 reiterado às fls. 57, posto que 

totalmente divorciado da realidade dos autos, redundando em falta de 

interesse na lide.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 05 dias indicar bens 

passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, concluso para 

extinção, sendo desnecessária nova intimação pessoal, ante o AR de fls. 

58.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137409 Nr: 26318-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELAINE DE LIMA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos, etc.

Primeiro faço constar que a modificação do valor devido de acordo com a 

sentença será efetuado na execução código 416076, tramitando este 

somente quanto aos honorários advocatícios e custas.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

Às fls. 114/116 o exequente pugnou pelo cumprimento do v. acórdão de 

fls. 99/107.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem,

 Em atenção ao requerimento de fls. 114/116, concedo, a partir da 

publicação desta, o prazo de 15 dias para que o executado/requerido 

cumpra o v. acórdão de fls. 99/107, observando-se o valor apresentado 

pelo exequente (que deverá ser devidamente atualizado), sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Caso o requerido não efetue o pagamento, certifique-se e retornem-me os 

autos conclusos para deliberações e realização de bloqueio on line, se for 

o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1068223 Nr: 54615-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C. F. I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CEZAR MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:149225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apesar dos argumentos da decisão de fls.72, tem-se que esta não se 

ateve ao contido no despacho de fls.47 e informação de fls.49 e, se isso 

não bastasse, dispõem o artigo 66, mais precisamente seu parágrafo 

único "O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o 

conflito, salvo se a atribuir a outro juízo".

Desta feita, considerando que as provas dos autos, não sustentam a tese 

firmada pela Nobre Magistrada e em nome do princípio da legalidade, 

devolvo o caderno processual, para que assim entendendo suscite o 

regular conflito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1073788 Nr: 57006-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 (...) Posto isso, com fundamento no princípio da preservação da empresa, 

insculpido no art. 47 da Lei 11.101/15, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos, 

com as nossas homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca 

de Campo Verde-MT (Falências e Recuperação Judicial), procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias neste Juízo. Intimem-se as partes 

desta decisão. Cumpra-se com URGÊNCIA. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 700294 Nr: 34917-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAH AZEVEDO RODRIGUES, S W E 

COMERCIO E ENGENHARIA A SERVIÇOS DO AÇUCAR E ALCOOL LTDA 

ME, ALANA DE AZEVEDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, SANDRO 

PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 133/134, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 959568 Nr: 4612-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIDE RIBEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH 

- OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE DA SILVA CAMPOS 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 19.777

 Certifico e dou fé que o Banco devidamente intimado de fls. 98/99, 

quedou-se inerte.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito conforme Decisão de fls. 98/99, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794412 Nr: 728-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em atenção ao requerimento de fls. 181/184, intimo o Banco, por meio de 

seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do 

valor da condenação – R$4.556,36 (que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, intimo a credora para que traga o cálculo 

atualizado, em seguida, venham-me conclusos para a realização de 

bloqueio on-line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1055109 Nr: 48826-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NEPOMUCENO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12090-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056, PAULO 

EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 73/74, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 979350 Nr: 13749-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI CORREA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-A/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH 

BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 84/85, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809332 Nr: 15809-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.B.L.CONSTRUTORA DA BARRA LTDA, JAIRO 

FRANCISCO MIOTTO FERREIRA, FRANCISCO MIOTTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALBERTO SOUZA 

SOARES - OAB:7.865 PA, ELISANGELA HASSE - OAB:OAB/MT 8689, 

Elói Contini - OAB:OAB/RS 35.912, PABLO ALVES DE CASTRO - 

OAB:17.772 MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em atenção ao requerimento de fls. 186/187, intimo os 

Embargantes/devedores, por meio de seus patronos (DJE), para no prazo 

de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor da condenação – R$161.593,39 

(que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena 

de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, a fixação de novos honorários é a medida 

que se impõe, razão pela qual deverá o credor trazer o cálculo atualizado 

com a inclusão dos 10% nos termos do art. 85 do CPC/2015, no prazo de 

15 dias, assim como requer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162530 Nr: 36973-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE BRESCOVIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANE BRESCOVIT, Cpf: 96581859087, 

Rg: 01751347311, solteiro(a), assistente administrativo. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 16.525,13 (Dezesseis 

mil e quinhentos e vinte e cinco reais e treze centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 
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231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, verifica-se que até 

a presente data não foi possível a localização da devedora, razão pela 

qual, defiro o pleito de fls. 64.Desta feita, expeçam-se cartas de citação, 

via correio com aviso de recebimento, aos endereços: Avenida Quintino 

Manoel Domingos, N° 871, Bairro: Parque das avenidas, CEP: 88960-000, 

Sombrio/SC, bem como à Rua Pernambuco, N° 655, loja de esquina, Bairro: 

CPA II, CEP: 78055-428, nesta cidade.CASO OS AR’s RETORNEM 

NEGATIVOS, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte requerente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.Decorrido o prazo 

sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou 

pedidos protelatórios, intime-se a parte requerente, via correio com aviso 

de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122347 Nr: 19794-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA, 

Cpf: 04435754100, Rg: 1765152-2, Filiação: Alessandra Flavia de Oliveir 

França e João Batista da Silva Moreira e, data de nascimento: 12/03/1991, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), pecuarista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 155.458,60 - Valor 

Atualizado: R$ 141.326,03 - Valor Honorários: R$ 14.132,60

Despacho/Decisão: Vistos etc...INTIMO o exequente para em 15 dias 

manifestar quanto aos documentos de fls.79/83 que não diz respeito a 

estes autos, requerendo seu desentranhamento, que dar-se-á por termo 

no caderno processual.Defiro o pedido de fls. 96/98, procedendo a 

pesquisa do atual endereço do executado por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que não obtive êxito (extrato em anexo).Desta feita, 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado 

uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, 

intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Ademais, apesar de não ser 

um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens do devedor passíveis 

de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do 

executado passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1122629 Nr: 19888-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CHEIDA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B /MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A, 

em face de a sentença extintiva de fls.74, aduzindo que houve erro 

material ou omissão quanto a ausência de homologação do acordo 

entabulado, visto que poderá ocorrer que algumas das partes não cumpra 

a avença, sendo possível sua execução.

É o relatório necessário.

Primeiramente, apesar dos esforços deste magistrado, não consegui 

entender a razão do pleito, diante da ausência de obscuridade, omissão, 

contradição e erro material, no entanto, apesar do acúmulo de serviço e a 

pretensão divorciada da realidade dos autos, cumprimento minha função 

jurisdicional, passo a sua análise.

Conforme consta na avença o devedor efetuaria o pagamento a vista de 

R$26.602,60 - 24/08/2018, bem como, os honorários R$2.660,26 na 

mesma data, sendo protocolado em 04/09/2018, ou seja, onze dias após a 

data de vencimento, o que torna evidente seu cumprimento, pois, caso 

contrário, não seria apresentado em juízo e/ou seria protestado pela 

suspensão da ação, quando na verdade pediu a homologação e extinção 

nos moldes do artigo 924, II do CPC, cujo artigo lhe impediria de fazer 

qualquer requerimento de cumprimento de sentença, posto a satisfação da 

obrigação.

Assim, não há de se fala em homologação, de uma transação já 

consumada, mas sim, a extinção da execução nos moldes do artigo 924, II 

do CPC, como requerido.
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Desta feita, NÃO CONHEÇO do recurso.

Transitada em julgado e nada requerendo arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 810211 Nr: 16712-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GALICE SPOLIDORO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Junte-se o mandado devolvido que se encontra na capa dos 

autos.Indefiro o pleito de fls. 91, pois não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 921 do CPC(...)Considerando a alteração de 

posicionamento do juízo quanto às citações por edital, torno sem efeito o 

edital de fls. 74.Assim, em celebração ao princípio da celeridade 

processual, proceda-se a citação editalícia, nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.No mais, apesar 

de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da 

devedora passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização 

de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o 

propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do 

feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 965331 Nr: 7104-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARIO GIRARDI ME, RODRIGO 

MARIO GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166.349, GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a 

insuficiência de saldo quando da realização da ordem de fls. 51/53 (ínfimo 

diante do valor atualizado da dívida) e, ao ver deste Juízo Especializado, a 

realização de nova pesquisa é medida inócua, razão pela qual INDEFIRO o 

referido pleito. Sobre o assunto, vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇAO DA 

PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. 

REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇAO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE MODIFICAÇAO 

NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Caso em que se discute a 

obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem de bloqueio de 

valores em depósito do executado, requerida pelo exequente, com relação 

à instituições financeiras que não tenham respondido o comando anterior, 

sem que haja motivação do exequente. 2. Sobre o tema, este Tribunal 

Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das 

diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud 

depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o 

juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Precedentes: 

REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; 

REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010. Ademais, 

DETERMINO a SUSPENSÃO da presente execução nos moldes do artigo 

921, inciso III do CPC/2015 e termos do § 1º do referido artigo, haja vista a 

inexistência de bens passíveis de penhora. Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO 

CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação 

da multa no montante de 20% do valor da causa em favor do Estado de 

Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1169540 Nr: 39975-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY PEREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pedido de inserção de restrição sobre o veículo por meio do 

sistema Renajud (extrato em anexo).

Em regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual endereço do 

requerido por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato 

em anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação, a ser 

cumprido no endereço: Rua N, Nº25, Apto 101, Bairro Miguel Sutil, nesta 

cidade, salientando que em caso de não localização do veículo, o 

processo será convertido em execução.

Com efeito, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1075276 Nr: 57636-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA CRIVELATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, VOLNEI COPETTI - OAB:OAB/RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as 

anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 

911/69(...)Denota-se ainda, que a executada se encontra em lugar incerto 

e não sabido. Assim, proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 

257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

para que a executada pague o débito atualizado em 03 (três) dias, sob as 

penas da lei, consignando-se no edital a possibilidade desta reconhecer a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do 

CPC.Desde já, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade(...)apesar de não 

ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora 

passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 
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dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito da parte credora.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo a exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do 

feito.Em caso de silêncio, intime-se a exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812888 Nr: 19369-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO APOLINARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, não obstante o depósito de fls. 78 constata-se que o 

valor da diligência complementar realizada pelo Oficial de Justiça Benedito 

José de Magalhães já foi devidamente paga por meio de transferência 

bancária, como se vê às fls. 68. Assim, deverá o Banco pleitear pela 

devolução do valor junto à Diretoria do Foro.

No mais, defiro a busca de endereço pleiteada às fls. 93, procedendo por 

meio do sistema Infoseg, ocasião em que obtive o mesmo endereço da 

exordial (extrato em anexo).

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Tudo cumprido, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 820068 Nr: 26305-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES & FERNANDES DUBA'S MASSA 

LTDA-ME, DANIELLA FERNANDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15374/MT

 Vistos.

Tratam-se os autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de GOMES & FERNANDES 

DUBA’S MASSA LTDA-ME & DANIELLA FERNANDES GOMES, todos 

qualificados nos autos em referência.

A Instituição Financeira apresentou termo de acordo nos autos às fls. 53, 

pleiteando por sua homologação e suspensão, o qual fora homologado Às 

fls. 54, ficando o feito suspenso até 16/08/2018, salientando que do 

transcorrer do prazo deveria ser o autor intimado para informar acerca do 

adimplemento da avença.

Às fls. 55 a parte autora fora intimada para manifestar-se acerca do 

cumprimento integral do acordo, sob pena de anuência tácita em caso de 

silêncio, contudo, manteve-se inerte conforme se vê na certidão de fls. 57, 

no entanto, conforme observo nos autos 830604 e 799576, dos quais 

originou a avença em comento, aqueles estão suspensos até 18/10/2018.

Portanto, apesar da inércia do Banco quanto a informação do cumprimento 

deste, tenho que levar em consideração a data supra, assim, INTIMO para 

que no prazo de 05 dias a Instituição Financeira, comunique a este juízo se 

houve a devida adimplência, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

924, II do CPC, nada impedindo que os devedores comprovem tal fato, no 

mesmo prazo.

Transcorrido, certificado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 928550 Nr: 48510-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO MARSARO, CLÁUDIO MARSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro parcialmente o pleito de fls. 115/117 e, procedo a pesquisa dos 

atuais endereços dos requeridos por meio do sistema Infojud, ocasião em 

que obtive êxito quanto a pessoa física (extratos em anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de citação, a ser cumprido no endereço: 

Rua Luis Felipe Pereira Leite, Nº 160, Bairro Alvorada, nesta cidade.

Com efeito, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 825398 Nr: 31408-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAIR ROSA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se o AR que se encontra na capa dos autos.

Às fls.58, em atendimento a pedido do autor, foi efetuado o Infojud para 

localização de endereço do devedor, informando a DRF - RUA WALTER 

SILVA, N.1150, B. CENTRO, INHUMAS/GO, CEP 75400-000, sendo 

expedida a carta precatória de fls.61 em 08/08/2016 e retirada em 

30/11/2016.

Intimado, quanto a deprecada, às fls.67 - 03/05/2017, requereu prazo de 

60 dias, para comprovar sua distribuição, motivo do despacho de fls.69 - 

01/09/2017, salientando o Banco às fls.71, pela desconsideração da 

carta, TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO QUE O BEM NÃO ESTÁ MAIS 

NESSE LOCAL.

Às fls.72, foi admoestado da aplicação da multa do artigo 77, IV do CPC 

em 20% do valor da causa, em 26/01/2018, do que foi intimado via DJE e 

AR e, em 15/05/2018, reiterou a desconsideração da CP, devolvendo-a 

(fls.83) e, às fls.92, requereu nova pesquisa via Infojud a qual resultou no 

mesmo endereço acima.

Desta feita, considerando a resistência indevida do autor em cumprir o 

comando judicial, apesar de devidamente admoestado, torno definitiva a 

multa de 20% do valor da causa em favor do Estado.

Por fim, intimo o Banco para comprovar o recolhimento das custas de 

distribuição da carta precatória, bem como, da diligência do Meirinho 

naquela Comarca e Estado, no prazo de 15 dias, indeferindo, desde já 

dilação de prazo e/ou qualquer outro pedido que não tenha o condão de 
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cumprir o contido neste parágrafo.

Cumprido, expeça-se e encaminhe-se a missiva via malote digital (extrato 

em anexo), descumprido, certificado, conclusos para extinção, ante o AR 

a ser juntado sem cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1125970 Nr: 21316-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO RAMALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: euclides ribeiro junior - 

OAB:5222

 Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram acordo que se 

encontra acostado às fls. 47/49, contudo, constata-se a ausência da 

assinatura do requerido.

 Desta feita, INTIMO a Instituição Financeira para, no prazo de 15 dias 

acostar aos autos cópia do termo de acordo devidamente assinado pela 

parte adversa, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, bem 

como no mesmo prazo intimo o Advogado EUCLIDES RIBEIRO JUNIOR para 

que junte aos autos instrumento procuratório demonstrando ter poderes 

para estar em transigir em nome da parte executada.

Transcorrido, em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1112717 Nr: 15819-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIO BENEDITO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

O causídico do Banco pugnou pelo cumprimento da sentença, conforme 

se vê às fls. 89/90.

Certificou-se o trânsito em julgado de fls. 91.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem,

 Considerando-se o requerimento do causídico, intime-se o requerido EZIO 

BENEDITO RAMOS, via correio com aviso de recebimento (endereço às 

fls. 82) para no prazo de 15 dias, cumpra a sentença, observando-se os 

cálculos de fls. 90, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 

1º, do CPC/2015.

Em seguida, em caso de inércia, venham-me os autos conclusos para 

bloqueio on-line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 886031 Nr: 20541-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY PEREIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Defiro a busca de endereços pleiteada às fls. 113 

procedendo por meio do sistema Infoseg, ocasião em que não obtive êxito 

(extrato em anexo).Da análise dos autos, verifica-se que apesar das 

diversas diligências perpetradas, o bem não foi localizado, assim como o 

requerido(...)CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69, com as anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 

911/69(...)Denota-se ainda, que o executado se encontra em lugar incerto 

e não sabido. Assim, proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 

257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

para que o executado pague o débito atualizado em 03 (três) dias, sob as 

penas da lei(...)apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens do devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 248808 Nr: 16217-08.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO A FRANCISCO - FIRMA INDIVIDUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 104/105, pois não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 921 do CPC.

Senão, vejamos:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Assim, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1022582 Nr: 33196-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GODOI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A, HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em nova pesquisa via DRF, declinou o mesmo endereço posto na inicial, no 
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qual não foi localizado o devedor.

Assim, proceda-se a citação editalícia de Vanderlei, com prazo de 20 dias, 

nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens do devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 380556 Nr: 16710-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE AUTOMACAO E INFORMATICA 

LTDA, ADALTON LUIS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARTINS CERVEIRA 

DE OLIVEIRA VILELA - OAB:14.761/MS

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 94, observando-se que o tempo pleiteado pelo 

exequente já transcorreu há muito.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias se manifestar 

indicando bens passíveis de serem penhorados ou requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, 

salientando que não será conhecido novo pedido de dilação.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios como o de fls. 94, concluso 

para extinção, sendo desnecessária nova intimação pessoal, 

considerando o AR de fls. 97.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 889117 Nr: 22666-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA MATA & CIA LTDA ME, 

CARLOS ALBERTO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 55, haja vista a pesquisa de endereço de fls. 46.

Assim, cite-se a herdeira do de cujus, Sra. Carla Monique Miranda da 

Mata, via mandado, no endereço: Avenida dos Trabalhadores, Nº 30, Apto 

304, Bloco 30, Residencial São Carlos, nesta cidade, para que esta 

ingresse na ação no prazo de 15 dias, comprovando a qualidade de 

inventariante e, caso não seja, que o indique.

 Não havendo inventário, deverá o Sr. Oficial de Justiça, por meio da 

pessoa supramencionada informar-se quanto aos nomes e dados 

pessoais dos demais herdeiros.

Com efeito, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 804737 Nr: 11203-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CARLOS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que até a presente data o executado não foi 

localizado.

Assim, proceda-se a citação editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II 

do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens do devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 763060 Nr: 15619-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELLIN E MONTORO MELLIN LTDA, CARLOS 

AMÉRICO MELLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 52, haja vista que é competência da parte 

interessada acostar aos autos as certidões de imóveis necessárias.

Desta feita, intimo o Banco para, no prazo de 15 dias acostar aos autos as 

necessárias certidões, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos como o de fls. 52, concluso para extinção, 

sendo desnecessária nova intimação pessoal, considerando o AR de fls. 

51.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 867158 Nr: 7304-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEC MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 

DE APARELHOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA ME, 

JERONIMO E S CORINGA FILHO, VANDERLY DE SANTANA ESPIRITO 

SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, tenho que o termo de fls.136, não é penhora, mas sim 

arresto, já que os devedores não foram citados.

INDEFIRO o requerimento concernente em envio de ofício à Intermat, haja 

vista que a localização do bem cabe à parte interessada, devendo, para 

intervenção do judiciário, demonstrar que foi negada a informação 

requerida e/ou requere perícia para esse desiderato.

Ademais, devo salientar, que apesar do requerimento de fls. 139/140, 

concernente a penhora do imóvel nº 105.918, evidencia-se pelas 

pesquisas juntadas aos autos, tratar-se de único bem (residencial), 

portanto, INTIMO o exequente para que se manifeste no prazo de 15 dias, 

quanto à manutenção desse pleito cujos atos expropriatórios ocorrerão 

por sua conta e risco e, ao fim confirmada essa situação fática 

(impenhorabilidade, se for o caso), deverá o Banco, suportar o ônus 

dessa constrição.

No mais, intimo a exequente para no mesmo prazo traga o cálculo 

atualizado da dívida e cumpra o segundo parágrafo desde despacho e/ou 

indique bens passíveis de serem penhorados assim como requeira o que 

de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação e, ante a inexistência de bens 

passíveis de serem penhorados, a SUSPENSÃO do feito nos termos do 

art. 921 do CPC/2015 é a medida que se impõe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 807764 Nr: 14218-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI BORGES DA SILVA E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1343431.

Indefiro o pleito de dilação de prazo, considerando o tempo transcorrido 

desde a determinação de fls. 77.

 Intime-se o Banco Bradesco, via correio com aviso de recebimento, para 

no prazo de 05 dias cumprir a determinação de fls. 77, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1058694 Nr: 50371-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME, RAFAEL MARTINS REBEQUI, DIRCEU ARTUR 

REBEQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 77 no que tange à 

citação via correio(...)O banco exequente pugnou na petição de fls. 72 

pela realização de arresto sobre cinco bens móveis indicados na 

peça.Desta feita, defiro o pleito de arresto sobre os veículos GM Celta 

Life, Placa KAL-8675, Fiat Strada Fire Flex, Placa JRQ-4770, VW Gol, 

Placa OAP-0057, Fiat Palio Fire Economy, Placa BBB-6742, bem como da 

motocicleta Honda NXR 150 BROS, Placa NUE-3980, todos de propriedade 

do executado Dirceu Artur Rebequi, servindo, o extrato que segue, como 

termo de arresto, bem como a avaliação nos moldes do valor da Tabela 

Fipe (extratos em anexo).No mais, expeçam-se mandados de citação e 

demais atos a serem cumpridos nos endereços: Avenida Dom Aquino, Nº 

235, Bairro Centro, Avenida Tancredo Neves, Nº 379, Apto 208, Bairro 

Jardim Petrópolis e Rua Professora Tereza Lobo, Nº 60, Apto 42, Bairro 

Alvorada, todos nesta cidade.Na mesma oportunidade, INTIME-SE o 

executado Dirceu Artur Rebequi, acerca da penhora sobre seus bens 

elencados acima.Para tanto, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 466761 Nr: 33863-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORMOND SIMÕES E CIA LTDA, JEAN PAULO 

ORMONDS SIMOES, MARCIO PAULO FILIPIN SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTILHO - 

OAB:MT-13.843-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A-MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que até a presente data os executados não foram 

localizados, razão pela qual, procedo a pesquisa de endereços pleiteada 

às 103 por meio do sistema infoseg, ocasião em que não obtive êxito 

(extratos em anexo).

Desta feita, proceda-se a citação editalícia, nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens doa devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1007306 Nr: 26493-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DANTAS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 87, haja vista que o endereço do executado é 

conhecido.

Assim, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido no 

endereço da exordial, salientando que em caso de suspeita de ocultação, 

deverá o Oficial de Justiça proceder a citação por HORA CERTA, em 
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observação ao que dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.

Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens do 

devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 865862 Nr: 6269-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSÁRIO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:16805-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA SILVA - OAB:124.899, SERGIO 

SCHULZE - OAB:16.807-A

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação as fls. 147/154, devidamente 

contrarrazoado as fls. 156/161, em face de a sentença que julgou 

improcedente este feito, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, com nossas homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818516 Nr: 24855-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO ALOÍSIO WIEGERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, LARISSA FERNANDA DIAS - 

OAB:16273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos...

Da análise dos autos, verifico que o Recurso de Apelação de fls. 255/268 

foi desprovido as fls. 294/297. Posteriormente o autor apresentou 

Embargos de Declaração (fls. 300/303) e estes foram rejeitados, conforme 

fls. 315/318, sendo mantida a sentença prolatada.

Desta feita, intimo as partes para querendo, manifestarem no prazo de 15 

dias.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 896734 Nr: 27444-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDIO LUIZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB:15999-B / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 77/83 foi conhecido e desprovido, conforme fls. 105/107v. O autor 

então apresentou Recurso Especial (111/122) e esse teve seu seguimento 

negado as fls. 128/129. Posteriormente o interpôs Agravo contra a 

decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, tal recurso não foi 

conhecido as fls. 154/155, portanto sendo mantida a sentença proferida.

Desta feita, considerando que o decisum julgou improcedentes os pedidos 

do autor, bem como suspendeu o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, remetam-se os autos ao arquivo com as 

anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 283592 Nr: 7239-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MARIA LEITE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em cinco laudas.

Após o trânsito em julgado da sentença, cumpra-se a parte final da 

interlocutória de fls.130/130v, concernente ao encaminhamento de cópia à 

OAB e MP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 283592 Nr: 7239-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MARIA LEITE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, e por tudo mais, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69 ajuizada por 

BANCO SANTANDER S/A em face de ELIZETE MARIA LEITE DOS REIS, em 

razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 de outubro de 

2018.Dr. Paulo Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito(Autos código 

283592)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 771600 Nr: 24679-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEEIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 Vistos...

Da análise dos autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 147/154 foi conhecido e provido as fls. 179/187, alterando a sentença 

para julgar procedente a ação e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 

1.796.650,31 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, seiscentos e 

cinquenta reais e trinta e um centavos) devidamente atualizado, bem como 

das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da condenação. Posteriormente a requerida apresentou Recurso 

Especial (fls. 211/225), o qual teve seu seguimento negado as fls. 

241/243.

Desta feita, intimo as partes via DJE para querendo, manifestarem no 

prazo de 15 dias.

Em caso de silêncio, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789836 Nr: 43866-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK ANDERSON DE CAMPOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DO PROCESSO, PELO EXEQUENTE, POR MAIS DE 30 DIAS - 

INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - INÉRCIA DEMONSTRADA - 

APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.Demonstrada a inércia e 

o abandono do processo, pelo autor, por mais de 30 dias, bem como a 

realização da intimação pessoal exigida pela regra do §1º, do art. 485, III, 

do Novo CPC, é mesmo caso de extinguir a ação, sem resolução do mérito, 

por abandono. (Ap 41197/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 15/06/2018)APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1º, 

DO CPC - RÉU NÃO CITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240 DO 

STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.Intimado o advogado via DJE para dar 

seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que haja nenhuma 

manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e 

§1º, do CPC.A Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando o réu não for 

citado. (Ap 40942/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 18/06/2018) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Extrajudicial ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de 

PATRICK ANDERSON DE CAMPOS DIAS, o que faço com amparo legal no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 390039 Nr: 25622-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA ANDRÉIA DIAS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 101/105 foi desprovido as fls. 118/120. O requerente então 

apresentou Recurso Especial (fls. 148/160), o qual teve seu seguimento 

negado as fls. 168/169. Posteriormente o autor interpôs Agravo (fls. 

172/179) em face da decisão que negou seguimento ao REsp, e este não 

foi conhecido, conforme fls. 189/189v, sendo mantida a sentença 

prolatada.

Desta feita, considerando que o decisum extinguiu o feito, remetam-se os 

autos ao arquivo com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 707112 Nr: 871-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Não obstante ao requerimento do Banco de fls. 108, no que tange a 

diligência de fls. 108vº, o exequente deverá reaver tais valores por meio 

de requerimento administrativo junto à Diretoria do Fórum da Capital.

Após, ante a certificação do trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1266742 Nr: 26589-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYCOVAL LEASING S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUBÉLIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 

HOFLING - OAB:73.906, ROSIMEIRE LUCIA FRANCOLINO DA COSTA - 

OAB:17675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Constato na contracapa a guia de distribuição da carta precatória, 

proceda-se sua juntada.

Ante a documentação juntada e as diligências de fls.37/41, cumpra-se 

valendo a cópia de mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 389954 Nr: 25426-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIOMEDIS DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão convertida e 

execução.

O Banco foi intimado e deixou de se manifestar quanto as pesquisas 

realizadas no presente feito, tendo requerido, somente o arquivamento do 

feito às fls. 91 em virtude de ter atingido a sua pretensão, conforme se vê 

às fls. 91.

Pois bem.

Assim, intimo o exequente para que se manifeste expressamente quanto a 

eventual quitação do débito e/ou acerca das pesquisas realizadas neste 

feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Ademais, intime-se o Banco pessoalmente, via correio, com aviso de 

recebimento, para no prazo de 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Com a juntada do A.R, retornem-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, de forma definitiva, indeferindo, desde já dilação de prazo 
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e/ou qualquer outra medida protelatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823427 Nr: 29534-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA 

- OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, 

RPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro a alteração do polo ativo da ação, considerando que o número de 

contrato apresentado na certidão de fls. 122vº diverge do apresentado às 

fls. 18/27.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 837604 Nr: 42399-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA GASPAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com liminar cumprida e citação 

da parte ré que, em contestação pretende a revisão de cláusulas 

contratuais e, dentre seus requerimentos, discute a legalidade de taxas e 

tarifas administrativas.

Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 1.578.526 SP, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o 

recurso submetido como paradigma à análise de Repercussão Geral, na 

forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação do entendimento da Corte 

quanto a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem”.

Ainda, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 

1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 

critério do juízo.”

Deste modo, por verificar que este caderno processual visa revisar a 

matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em estrito cumprimento 

à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, até o 

julgamento do REsp n. 1.578.526 SP.

Nada obstante, por observar que já houve o cumprimento da liminar, com 

fito de evitar prejuízos à instituição financeira, autorizo-a a vender o bem 

apreendido, na forma do art. 3º, § 1º, do DL 911 69.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788291 Nr: 42243-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE DOS SANTOS SESPEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:OAB/MT 15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por BV FINANCEIRA 

S/A CFI em face de FABIANE DOS SANTOS SESPEDE, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade, cabendo na fase de 

liquidação de sentença a redução dos juros remuneratórios à taxa média 

de mercado para operações da mesma espécie no mesmo período, e 

afastamento da multa moratória, aplicando-se apenas a comissão de 

permanência à média de mercado, corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da 

contratação, abatendo-se ao débito em aberto.Por ter a autora decaído de 

menor parte, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas.P. 

I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 934864 Nr: 51920-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAHÃO NUNES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Certificou-se o trânsito em julgado – fls. 257.

Pois bem.

Ademais, em atenção ao requerimento de fls. 263/266, intimo o Banco, por 

meio de seu patrono (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor descrito na petição de fls. 263vº (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para a 

realização de bloqueio on-line – fls. 263vº, alínea “b”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 891278 Nr: 24057-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAHÃO NUNES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a extinção desta ação, sem fixação de honorários, por ausência de 

intervenção da parte contrária, arquivem-se, com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 392400 Nr: 27863-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DOS FREIOS LTDA, NILTON FRAGA DE 

MORAES, DORALICE DE OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do Ofício circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostados aos autos, fica a parte exequente 

intimada da quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo 

04 de dezembro – 1º leilão, às 14h, Salão de Eventos do Roari Hotel, 

situado na Rua General Vale, nº 560, Bairro Bandeirantes, CEP 78.005- 

020, nesta capital e 12 de dezembro – 2º leilão, às 14h, Salão de Eventos 

do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, nº 560, Bairro Bandeirantes, 

CEP 78.005- 020, nesta capital, o leilão eletrônico a leiloeira oficial Sr.ª 

Poliana Mikejevs Calça Lorga, utilizará o site: www.sbjud.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1057733 Nr: 49889-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 85/86, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1140583 Nr: 27637-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCUDERIA VEÍCULOS LTDA ME, MARCOS 

VINICIUS DO AMARAL FROES, ANDREA CRISTINA DOS SANTOS FROES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 82/83, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1130899 Nr: 23369-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 67/68, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1205273 Nr: 6596-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, JOSÉ 

ANTONIO ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

29/52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1006291 Nr: 26035-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAM DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 94/95, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1100365 Nr: 10709-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R LEITE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 102/103, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757939 Nr: 10150-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE REGINA DA SILVA COSTA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 127/128, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 754103 Nr: 6066-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINÉIA SOUZA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 100/101, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 360485 Nr: 30474-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA BERTULIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREBIEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA RABONI FAXINA - 

OAB:276336/SP

 Intimação das PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

MANIFESTAREM-SE acerca da certidão/laudo da CONTADORIA, nos 

termos da decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1000207 Nr: 23553-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ARAUJO CALAZANS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CUIABÁ - OAB:

 Intimação das PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

MANIFESTAREM-SE acerca da certidão/laudo da CONTADORIA, nos 

termos da decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 940347 Nr: 54759-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS SAMPAIO E CIA LTDA ME, GORETE 

BORELLI DE ASSIS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.110/111, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 811602 Nr: 18089-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, 

VALDECI UCHOA DE MORAIS ANDRADE, ANA ROZA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 106/107, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 117772 Nr: 6650-55.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE ZIMMERMANN SALDANHA, 

LAUREANE ORRO DE CAMPOS, MARISTELA FÁTIMA SACAL FERREIRA 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANEO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 Nos termos do despacho de fls. 252, intimo o Banco para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar seus dados bancários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1282769 Nr: 2560-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMUM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

17/26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095342 Nr: 8543-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOE HARAOUI IMAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ,Pelo exposto, e por tudo mais, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

de Cobrança ajuizada por BRADESCO CARTÕES S/A em face de JOE 

HARAOUI IMAD, em razão da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que fixo 

em 10% do valor da causa.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as anotações e baixas devidas.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 402303 Nr: 34130-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL 

LTDA, CARLOS HENRIQUE RACHID DE ANDRADE, RODRIGO BRESSANI 

SPINELLI, VANESSA ULRICH SPINELLI, MARINA BRESSANI SPINELLI MAIA 

DE ANDRADE, UBIRATAN FRANCISCO VILELA SPINELLI, BEATRIZ 

HELENA BRESSANE SPINELLI, VIVIANE BRESSANI SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORREA DA COSTA - OAB:8064, RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:8064/MT

 Nos termos da decisão de fls. 283, intimo as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovarem o pagamento de R$ 1.750,00 cada, referente 

à 50% dos honorários fls. 286.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 358600 Nr: 28940-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALTINA DUARTE GOMES, LUIZ CARLOS 

DUARTE GOMES, FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CRUZ SILVERIO - 

OAB:137.405 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:9.255, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17.497/MT

 Nos termos da decisão de fls. 226, intimo as partes para, NO PRAZO 

COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se sobre o cálculo de fls. 

234/235, inclusive o Banco para pagar, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 403988 Nr: 35895-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELDA MARIA PIMENTEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Carta Precatória devolvida às fls. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 152879 Nr: 7018-30.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA 

FRANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE CASTRO 

SILVA - OAB:12939, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, CAMILA SILVA COIMBRA DE ABREU 

FERREIRA - OAB:8547/MT, MANOEL BENEDITO ROSA FILHO - 

OAB:10413

 Transcrevo o despacho manuscrito no documento sigiloso: "J. Informação 

concernente aos autos código 152879, quanto a existência de saldo, 

portanto, intime-se o credor para manifestar em 15 dias, mantendo o CD 

em pasta própria, diante do sigilo correspondente. Cba. 20.09.18". Desta 

forma, procedo a intimação da parte autora para tomar conhecimento do 

documento, bem como, manifestar-se em 15 (quinze) dias, sob pena de 

retorno dos autos ao Arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032931-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE CILENE DE MAGALHAES PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032931-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ADRIANE CILENE DE MAGALHAES 

PINHO Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente 

ao veículo FIAT STRADA WORKING, placa: MLB-1162 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 
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desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 15940133. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033005-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FLORES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033005-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JESSICA FLORES FERREIRA 

Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... 

Compulsando os autos, verifico que a primeira tentativa de notificação 

extrajudicial (ID 15688855) restou prejudicada, já que a entrega não pode 

ser efetivada devido ao motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, o que ocorreu 

devido ao fato de a Canopus deixar de informar a quadra. Foi realizada 

então segunda tentativa de notificação extrajudicial (ID 15688858), desta 

vez contendo o endereço completo, essa também restou prejudicada, haja 

vista que a entrega não foi realizada devido ao fato de a requerida estar 

ausente de sua residência, foi procedida então notificação por meio de 

instrumento de protesto via edital (ID 15688860), o que não coaduna com a 

jurisprudência pátria, uma vez que essa tem se firmado no sentido de que 

em casos como este não houve o esgotamento dos meios para esse 

desiderato. Nesse sentido a jurisprudência do TJMT: TJMT - E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 

911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE 

DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA DE ENTREGA DE 

TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - 

INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM 

ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital 

não deve ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora 

era conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal 

por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (APELAÇÃO Nº 

54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Desta 

feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos documento que comprove a devida constituição em mora da 

parte adversa, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de outubro 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032983-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032983-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: WENDEL OLIVEIRA 

DIAS Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente a 

motocicleta HONDA CG 160 START, placa: QCS-9521 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 
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de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 16012042 e 

16012045. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034737-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO(A))

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MIRELLI DE ARAUJO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034737-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CARLA MIRELLI DE ARAUJO FERREIRA Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CHEVROLET PRISMA, placa: QCS-5071 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 16006895. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN, com o intuito de 

autorizar o requerente a transferir multas incidentes sobre o bem para o 

CPF do requerido. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 
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necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035668-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SCHLITTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035668-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ADRIANA SCHLITTER Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. - Paulo Vistos... Da análise dos autos, verifico que o autor 

incluiu no valor da causa valores referentes a honorários advocatícios, 

contudo estes só serão arbitrados posteriormente em sentença. Dessa 

forma, fixo o valor da causa e consequentemente o da purgação da mora 

aquele constante na planilha de débitos (ID 15974894), qual seja R$ 

15.374,47. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo CITROEN C3, placa: NUA-3157 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 16032281 e 

16032282. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 19 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035739-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035739-81 .2018 .8 .11 .0041 .  REQUERENTE:  PO R T O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: PRIMEIRA 

PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOES LTDA - ME 

Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... O 

contrato de alienação fiduciária se encontra incompleto visto que não 

vincula o bem a pessoajurídica supra mencionada, portanto, intimo o autor 

para emendat em 15 dias. CUMPRIDO, proceda-se: Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 
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poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

TOYOTA HILUX, placa: BBE-8332 (demais características na inicial), posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 16038326 e 

16038328. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 19 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034706-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMILIAN ALEX DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034706-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: MAXIMILIAN ALEX 

DOS SANTOS Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo 

Vistos... Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos 

no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente a motocicleta HONDA XRE 300, placa: OBC-8442 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 
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na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 16064445 e 

16064444. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032663-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL NORTE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALDENS NEVES DE MACEDO (EXECUTADO)

LUCIANA CONTE DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032663-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: PANTANAL NORTE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME, 

ALDENS NEVES DE MACEDO, LUCIANA CONTE DE MACEDO Verifiquei 

que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial que havia sido distribuída erroneamente a 

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual determinou a redistribuição 

do feito. Era o que me cabia relatar, passo a análise da exordial. INTIMO O 

CREDOR para em 15 dias anexar o contrato de forma correta já que se 

encontra minimizado, prejudicando sua análise. CUMPRIDO, citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado 

a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027075-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FITIPALDI & FITIPALDI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027075-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FITIPALDI & FITIPALDI LTDA - ME 

Vistos etc... Da análise dos documentos apresentados pela requerida no 

Id: 16060715 verifica-se que o código de barras disposto no boleto e no 

comprovante de pagamento são divergentes, portanto, intimo o requerido 

para em 24 horas depositar em juízo o valor da parcela em comento 

devidamente atualizada, bem como, comprovar ou consignar aquela 

vencida no mês de outubro/2018, observando que a apresentação de 

documento indevido será aplicada a multa do artigo 77 do CPC. CUMPRIDO 

o ato acima, expeça-se mandado de restituição a ser cumprido pelo Oficial 

de Plantão, comprovando o recolhimento da diligência no mesmo prazo 

acima. No mais, é sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 
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lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, intimo as partes, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecerem à audiência de conciliação que designo 

para o dia 14 de novembro de 2018, às 14h30, fazendo-se constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC, §§ 4º a 10º, computando-se o 

prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento 

que cabe às partes comparecerem em juízo ou se fazer representar por 

pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes 

os respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

23 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011819-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GONCALO NUNES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.O processo de execução possui procedimento próprio onde 

não dispensa o ato do meirinho na citação e demais atos 

executórios.Assim, cite-se como postulado por mandado.Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004540-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.O processo de execução possui procedimento próprio onde 

não dispensa o ato do meirinho na citação e demais atos 

executórios.Assim, cite-se como postulado por mandado.Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008727-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.O processo de execução possui procedimento próprio onde 

não dispensa o ato do meirinho na citação e demais atos 

executórios.Assim, cite-se como postulado por mandado.Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016649-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026/O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO (EXECUTADO)

KAMILA DE ALMEIDA FERNANDES 03281633170 (EXECUTADO)

KAMILA DE ALMEIDA FERNANDES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.O processo de execução possui procedimento próprio onde 

não dispensa o ato do meirinho na citação e demais atos 

executórios.Assim, cite-se como postulado por mandado.Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024374-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Aguarde-se julgamento do recurso e após, 

conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036865-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036786-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023926-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO DOS SANTOS PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - SP63477-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)
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Deverá a Parte Autora manifestar sobre contestação acostada aos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029113-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE BARRETO RACHID JAUDY (RÉU)

 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029113-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE BARRETO RACHID JAUDY (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre contestação acostada aos autos 

e especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003551-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA FERREIRA FREIRE (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta do Ofício expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036768-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA GONCALVES NONATO (EXECUTADO)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028418-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO LUIZ PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Faculto ao requerido o levantamento do valor incontroverso 

depositado nos autos, expeça-se alvará. Intime-se o autor para depositar 

o saldo remanescente anunciado pelo requerido e após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021476-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar baixa do contrato em 

questão no prazo legal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00(cinco mil 

reais). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, diga a 

parte requerida e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036874-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKSOEL RODRIGUES DE DEUS (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada para efetuar o recolhimento do valor referente 

a distribuição da Carta Precatória , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006302-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030930-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER MOREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023265-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE AUXILIADORA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))
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Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023857-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN CRISTINA DA SILVA INFANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035811-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU VERAS DE SOUSA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003925-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HANNA YOUSSEF SABA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005782-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680/O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028628-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004283-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (RÉU)

KELYN TIRLONI (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006216-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO FERREIRA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do depósito efetivado nos autos. 

Intime-se o autor para manifestar sobre o referido e se tem por satisfeito 

com a obrigação. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021708-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a restrição judicial do bem. Não cabe este Juízo 

oficiar os órgãos pretendidos, pois não tem responsabilidade de 

fiscalização de veículos para cumprir liminar. Deverá o autor cumprir 

determinação dos autos, no prazo legal, sob pena de extinção do feito 

como ali consignado. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

Assim, INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036909-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIELI MARASCA KHALIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. cUIABÁ, 

26.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017632-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

JOSE FERMINO DE JESUS (EXECUTADO)

PAULO CEZAR DE ARAUJO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033249-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORAYA ANDERSON CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009283-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

JANAINA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

THATIANE TEIXEIRA FEITOSA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a petição de id: 16168316 e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021650-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024472-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE J. M. LTDA - ME (EXECUTADO)

RUBENS MANFRINATO (EXECUTADO)

MARCELO JUAREZ MANFRINATO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a petição de id:16168082 e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017747-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DPLAC MATO GROSSO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO PERES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a petição de id: 16168050 e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020192-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MARQUES LEITE (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009671-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017882-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029113-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE BARRETO RACHID JAUDY (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO(A))

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036908-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METODIO SENDESKI (AUTOR(A))

MARLUS MACEDO SENDESKI (AUTOR(A))

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036994-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

PEREIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

Vistos, etc.Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 

26.10.18

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009454-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE FATIMA NASCHENVENG PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Fica o perito Edson Francisco Perusseli intimado para dar prosseguimento 

na perícia com a confecção dos cálculos, conforme peticionado ao id. 

15348114.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 974825 Nr: 11550-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO JOSÉ DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1068670 Nr: 54826-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON ANTONIO DE MELO COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre 

depósito judicial de fl. 128-v e se tem por satisfeito com a obrigação, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 717755 Nr: 11403-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1142812 Nr: 28605-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. LIMA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cuiabá - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 347433 Nr: 18000-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BELIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE SERGIO DA SILVA 

NOGUEIRA - OAB:134836/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 421904 Nr: 7107-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR LEAL RUBIM, MARIA ANGELICA MAIRINK 

RUBIM, EDUARDO JOSÉ DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO 

- SIBRASEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CORREA FERREIRA 

JUNIOR - OAB:209.508, LUIS PAULO SERPA - OAB:118942/SP, VITOR 

LIMA DE ARRUDA - OAB:16.198/MT

 Fica a parte executada/impugnante intimada para se manifestar sobre os 

esclarecimentos da perita de fls. 807/814, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 454181 Nr: 25795-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA, FABIOLA MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ROESE ZERWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:23926-A, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1044396 Nr: 43655-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO ALVES DE SOUZA, ALDEIR ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada da disponibilização 

dos autos para a retirada do Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 241549 Nr: 10063-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO PINTO BRANDAO, ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA, BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL SANTOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1096675 Nr: 9162-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON REGINALDO TOMIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação, no prazo de Lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764108 Nr: 16735-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA., JOSE MURA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. José Gomes da Silva 

Neto, inscrito na OAB/MT sob o n. 18190/MT, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida para 

cópias relizada em 08/10/2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953167 Nr: 1611-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ABREU AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 185233 Nr: 33433-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ BEZERRA ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWKI - 

OAB:25.276/PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - OAB:53612 
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OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 314855 Nr: 19292-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA SOARES ABREU LTDA - EPP, NÉLIO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:8302-MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:NÚCLEO CÍVEL, ROGER FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 124649 Nr: 12478-32.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO ONOFRE CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - CUIABA 

- OAB:

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 771808 Nr: 24892-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GARCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13.791/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 877817 Nr: 15331-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - 

EPP, WALTER ANTONIO RONDINA NETO, ODIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a intimação da avaliação do executado 

Walter. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782823 Nr: 36490-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:36833-A, CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará dos honorários periciais caso não tenha efetivado.

Analisando o Laudo Pericial verifica-se que foi observado detidamente, as 

determinações dos autos, ou seja, aplicando na mora apenas a comissão 

de permanência de 1,89% ao mês e excluindo a capitalização mensal de 

juros, com repetição de indébito do registro de contrato e avaliação de 

bens, conforme v. Acórdão.

Nos esclarecimentos de fls.l217/222, constata-se que houve ratificação 

do Laudo Pericial de fls.194/207, onde observou todos os itens alterados 

do contrato, o que dispensa a transcrição, em face estar claro no Laudo 

pericial.

Não há razão para acolher o cálculo do Requerido, pois a perícia foi clara 

e sucinta a determinar sua aceitação.

Diante do exposto, Homologo o Laudo Pericial de fls.194/207 e 217/222, 

para surtir seus efeitos legais.

Faculto as partes extrações de cópias e nada sendo requerido no prazo 

legal, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1055534 Nr: 48980-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ABÍLIO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1036241 Nr: 39707-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACONTECE SLUTIONS ESTIPULANTES DE 

SEGUROS LTDA, JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA O. SANTOS 

FERREIRA - OAB:10.765/MT

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 881133 Nr: 17492-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTES E SANTIGO LTDA - ME, REBECA 

CARNEIRO SANTIAGO, DANIEL NOVAES FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA WICHOSKI - 

OAB:65.216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067 MT, LOUISE 
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RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Partilho do entendimento que não cabe restringir direitos de ir e vir do 

executado para coagir a pagamento de dívida bancária. Caberia a 

Instituição Financeira averiguar a idoneidade financeira do executado ou 

exigir garantias concretas antes de lhe conceder crédito.

Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 342336 Nr: 12552-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIETA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito remanescente e indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 743282 Nr: 40236-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOMAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, 

ADILSON TEIXEIRA BESSA, JOSÉ IDELFONSO PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 Vistos, etc.

Atualize-se o débito e a avaliação, remetendo os autos à Central de Venda 

Judicial, com as formalidades legais, devendo o autor apresentar matrícula 

atualizada e certidão negativa de ônus.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 723279 Nr: 18864-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

DOS DEP. DE POLICIA FEDERAL POLICIA ROD. FEDERAL E DEMAIS 

SERIDORES PUBLICOS FEDERAISDE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REGINALDO SILVA ARRUDA, EDMUNDO 

CASTELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCO DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte autora, na autuação 

e etiqueta do processo.

Após, intime-se o autor para manifestar sobre ofício de fls.266/269.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818566 Nr: 24903-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUITI IANAE, SUELI NANAMI UESUGUI IANAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847/MT, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, Rosemeri 

Mitsue Ozaki Takezara - OAB:7276-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre petição de fls.217/223.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 243689 Nr: 12114-55.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDRELINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - ICEC - OAB: 7.057/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam os advogados Dr. Rosalvo Pinto Brandão, OAB/MT n° 2.255-B, e Dr. 

Alessandro Meyer da Fonseca, OAB/MT n° 7.057, intimados para indicar 

outros bens passíveis de penhora, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 814312 Nr: 20784-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLCIO CORRÊA GOMES, CLEIDI ROSANGELA HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Ficam as partes executadas devidamente intimadas, na pessoa de seu 

advogado Dr. Julierme Romero, OAB/MT n° 6.240, para se manifestarem, 

no prazo de Lei, sobre a penhora do título n° 2581 do Praia Clube em 

Uberlândia/MG, de propriedade do executado ARMANDO FERNANDES 

MORO, avaliado em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), conforme 

fls. 404-v/405-v dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 728717 Nr: 24661-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. IND. COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA, 

ANDRÉ AMÉRICO MARQUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383-B, 

ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora indicar endereço 

completo dos imóveis a serem avaliados, incluindo a Rua, Número e Bairro, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1107909 Nr: 13815-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA, CARMEM CORREA 

FERREIRA, SEBASTIANA SILVA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENE CAROLINA FERREIRA 

SOUZA - OAB:22477/MT, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:22475-O/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a exequente intimada para indicar o 

endereço completo do imóvel a ser penhorado, incluindo Rua, Número e 

Bairro, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 963584 Nr: 6314-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE FIGUEIREDO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para corrigir o recolhimento da guia de diligência como 

certificado à fl.119, no prazo legal, sob pena de extinção do feito, diante 

da intimação sua e de seu advogado já efetivado nos autos.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1146783 Nr: 30341-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045448 Nr: 44091-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACONTECE SLUTIONS ESTIPULANTES DE 

SEGUROS LTDA, JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 855222 Nr: 57695-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA-ME, DIRCEU LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1232577 Nr: 15730-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO LUIZ DO VALLE BARBOSA, MIRIAN 

CONCEIÇÃO DA SILVA ORMOND, BRAZ ANTONIO DAS GRAÇAS, 

ARTHUR LOURO GUIMARÃES, TATIANE BEZERRA BONA, LUIS 

FERNANDO NERIS, DEIVES CHRISTOFOLETTI CESAR, EDER VARGAS 

NUNES, MARIO ALMEIDA MATOS, CLENON ALVES BORGES, TÂNIA 

MARIA TAVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ofertão Cuiabano Comércio de Cimento de 

Derivados de Petróleo Ltda, BANCO BRADESCO S/A, GERSON PINTO, 

EDSON RICARDO PINTO, ALESSANDRO HUMBERTO PINTO, GÉRSON 

WELLINGTON PINTO, EDNA MEIRE PINTO, Carlos Roberto Pinto, PAULO 

CESAR PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12144/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:OAB/MT 3056, NELSON FREDERICO KUNZA PINTO - 

OAB:9297/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se manifestar 

sobre as correspondências devolvidas às fls. 133/136, e dar 

prosseguimento ao feito, providenciando a citação dos embargados 

GÉRSON WELLINGTON PINTO, ALESSANDRO HUMBERTO PINTO, EDNA 

MEIRE PINTO e PAULO CESAR PINTO, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1232577 Nr: 15730-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO LUIZ DO VALLE BARBOSA, MIRIAN 

CONCEIÇÃO DA SILVA ORMOND, BRAZ ANTONIO DAS GRAÇAS, 

ARTHUR LOURO GUIMARÃES, TATIANE BEZERRA BONA, LUIS 

FERNANDO NERIS, DEIVES CHRISTOFOLETTI CESAR, EDER VARGAS 

NUNES, MARIO ALMEIDA MATOS, CLENON ALVES BORGES, TÂNIA 

MARIA TAVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ofertão Cuiabano Comércio de Cimento de 

Derivados de Petróleo Ltda, BANCO BRADESCO S/A, GERSON PINTO, 

EDSON RICARDO PINTO, ALESSANDRO HUMBERTO PINTO, GÉRSON 

WELLINGTON PINTO, EDNA MEIRE PINTO, Carlos Roberto Pinto, PAULO 

CESAR PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12144/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:OAB/MT 3056, NELSON FREDERICO KUNZA PINTO - 

OAB:9297/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 
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resposta de fls. 138/140, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1009158 Nr: 27184-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA AMAZÔNIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BAGGIO, MULTIMETAL ENGENHARIA E 

ESTRUTURAS LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora, no prazo legal, acostar 

matrícula atualizada do imóvel a ser penhorado, sob n. 118.467 do 6º 

Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027567-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOP LIFE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

ROQUE SERGIO AMERICO (EMBARGANTE)

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pelo Embargante, que é processado no efeito suspensivo. 

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao 

E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

26.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021436-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000985-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021832-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIERYS RODRIGUES FARIA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014492-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINA PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo o cálculo realizado nos autos para surtir seus 

efeitos legais. Em face da certidão, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Defiro a penhora on line, 

devendo ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com as 

verbas acima. Após, conclusos para efetivação. Havendo apresentação 

de impugnação da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. 

Em caso de alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se 

sobre apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027928-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLODOALDO ALBANO BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007571-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BENEDITO JUVENAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a determinação dos autos a qual mantenho pelos 

seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, 

em todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os 

mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26.10.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1022265-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Ademais, 

se a multa não constou na sentença, sinal de não haver sua ratificação. 

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036731-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037026-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GENIVAL GOMES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034346-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UDESON DE SOUZA LIMA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Sem custas. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009574-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016671-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS TELMO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028061-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ednaldo Reis de Faria Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000874-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT0007818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027959-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOVIRGE RIBEIRO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S/A (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1028157-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO DE ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 398027 Nr: 31484-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YVAN MIRAGLIA MOURA, SANDRA REGINA 

QUATTI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$ 219.131,19 (demonstrativo – fls. 181).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC). Segue o extrato da medida de penhora 

online.

Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de Outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764776 Nr: 17436-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISONE FERREIRA DUTRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 DECISÃO

Vistos.

Diante da inércia dos Executados em promover o pagamento do débito 

exequendo, consoante disposto no art. 835, I, do CPC, defiro o pedido do 

credor e determino a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$ 5.430,99 – fl. 214.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de quinze (15) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 394297 Nr: 29786-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12.642/MT

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 205, HOMOLOGO o cálculo elaborado pela 

Contadoria Judicial de fls. 194/195.

Às fls. 206/207 as exequentes pugnam pelo acréscimo no débito de 10% 

de honorários pelo inadimplemento voluntário da obrigação, todavia, 

verifico da fl. 195verso do cálculo que o referido foi incluído.

1. Assim, DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira e sua indisponibilidade, formulada pelas exequentes 

(fls. 206/207), por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do 

art. 854, do CPC, para satisfação do débito indicado no cálculo judicial de 

fl. 195verso.

 2. Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 3. Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 4. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 965956 Nr: 7368-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte requerida efetuasse o 

pagamento ou manifestasse nos autos. Nesta data impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378788 Nr: 650-49.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEUS OESTE COM. DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o exequente indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) 

dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO e arquivamento do feito por inexistência de 

bens penhoráveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 441305 Nr: 17829-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. RIBEIRO DISTRIBUIDORA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:SP 261.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte requerida embargasse 

ou efetuasse o pagamento. Nesta data impulsiono os autos para a 

intimação da parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 836943 Nr: 41848-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAGOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE VIDROS LTDA ME, ROBERT MENDES PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3.822

 DECISÃO

 Vistos.

 Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$161.504,82 (indicado a – fl. 71).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de quinze (15) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, ou manifestar interesse na 

expedição de Certidão de Crédito, em quinze (15) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1079059 Nr: 888-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F2X COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 

LTDA, FLÁVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA, JOSÉ 

ANTONIO GASPARELO JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 727736 Nr: 23628-29.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL RODRIGUES SPERANDEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Certifico nesta data que, procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal manifestarem sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1063550 Nr: 52575-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o termino do prazo requerido, intimo o autor para 

comprovar o pagamento da diligencia do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias,sob pena de extinção, nos termos 485 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 386637 Nr: 22308-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

TIAGO BARROS ASSIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625

 DECISÃO

 Vistos.

 Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$407.308,72 (indicado a – fl. 138).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de quinze (15) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, ou manifestar interesse na 

expedição de Certidão de Crédito, em quinze (15) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 94981 Nr: 3217-19.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUY VILLELA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Considerando as inúmeras tentativas frustradas de localização do 

Executado, como se verifica das certidões negativas acostadas aos 

autos, circunstancia que reflete na dispensa de esforços sem medida e 

recurso financeiro por parte do credor, causando a impressão que os 

devedores tentam se ocultarem furtivamente de cumprir a obrigação (art. 

813, II, do CPC).

 Diante disso, defiro o pedido do Exequente e determino nova tentativa 

ARRESTO de valores online, via sistema BACENJUD, em contas dos 

Executados, nos termos do art. 653, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$569.386,65 (fl. 195).

 Havendo sucesso no bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Efetivado o ARRESTO, com ou sem sucesso, deverá ser promovida a 

CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela 

Secretaria, devendo a publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez 

que indisponível a publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo 

códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 727317 Nr: 23175-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE ÍTALO BALSANELLI, DINA RIBEIRO 

BALSANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES 

DIOGO - OAB:5834-A

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte requerida impugnasse a 

penhora ou manifestasse nos autos. Nesta data impulsiono os autos para 

a intimação da parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 710797 Nr: 3782-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE MANUTENÇÃO MONTAGEM E 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, FERNANDO ANDRADE 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte requerida efetuasse o 

pagamento ou manifestasse nos autos. Nesta data impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 236541 Nr: 5601-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDERANÇA TRANSPORTE COMERCIAL LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

Diante da inércia da Executada em promover o pagamento do débito 

exequendo, consoante disposto no art. 835, I, do CPC, defiro o pedido do 

credor e determino a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$ 2.257.002,54 – fls. 157/158.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intime-se o Executado, na pessoa 

do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de preferencia via 

postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da penhora online e 

querendo, oferecer impugnação no prazo de quinze (15) dias (art. 854, § 

3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747753 Nr: 45013-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY LOPES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:OAB/MT 7694

 DECISÃO

Vistos.

Diante da inércia da Executada em promover o pagamento do débito 

exequendo, consoante disposto no art. 835, I, do CPC, defiro o pedido do 

credor e determino a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$ 3.518,41 – fl. 238.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intime-se a Executada, na pessoa 

do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de preferencia via 

postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da penhora online e 

querendo, oferecer impugnação no prazo de quinze (15) dias (art. 854, § 

3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 813685 Nr: 20153-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A, DALTON ADORNO 

TORNAVOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMILIANO BERTASI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXIMILIANO BERTASI NETO 

- OAB:9911/MT

 Vistos.

1. Ante o inadimplemento voluntário da obrigação pelo executado, 

conforme certidão de fl. 86, DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do devedor/executado, por meio 

do sistema eletrônico BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, 

havendo ativos, nos termos do art. 854 do CPC, para garantia da 

satisfação do débito indicado pelo exequente à fl. 50.

 2. Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

os executado INTIMADO da referida penhora, bem como para, querendo, 

oferecerem impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do 

CPC).

 3. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 4. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 216056 Nr: 24900-68.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINÉRIOS SALOMÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB: 7.901, 

FABIANA SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, JOSE VALERIO 

JUNIOR - OAB:17.529, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482, 

THIAGO ROSSETO SANCHES - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660 OAB/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867

 Vistos (...) 2. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis. 3. 

Segue o demonstrativo da medida de penhora online. - Da busca de bens 

INFOJUD. No que diz respeito ao pedido de quebra dos dados fiscais do 

executado, via sistema INFOJUD (fls. 247/248), uma vez que o exequente 

ainda não comprovou nos autos ter esgotado todos os meios ordinários de 

localização de bens disponíveis do executado, tais como, consulta em 

Cartórios de Registro de Imóveis; bens móveis da empresa; percentual 

faturamento pessoa jurídica, se ativa, etc. Nesse sentido, é prevalente o 

entendimento no Superior Tribunal de Justiça (...) ".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 732369 Nr: 28545-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. DA COSTA ALMEIDA, SUELY AIRES DA 

COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:139*272-E, DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇAO - OAB:19.125

 DECISÃO

 Vistos.
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Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$ 92.102,71 (demonstrativo – fls. 197).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC). Segue o extrato da medida de penhora 

online.

Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de Outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794955 Nr: 1280-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIKA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP, CAIO JORGE DA SILVA, FRANCISCO KLEBER 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 210.183,09 (demonstrativo de 

calculo – fl. 98).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801975 Nr: 8422-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLINDA CELINA FERNANDES DE 

ALENCASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 72.083,89 (demonstrativo de 

calculo – fl. 92).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 904216 Nr: 32997-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZIMAR MUNIZ PINHEIRO RODRIGUES ME, 

ELZIMAR MUNIZ PINHEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Autos nº 32997-42.2014.811.0041 – ID: 904216

EXECUÇÃO

 Exequente: BANCO BRADESCO S.A

Executado: ELZIMAR MUNIZ PINHEIRO RODRIGUES ME

Executado:ELZIMAR MUNIZ PINHEIRO RODRIGUES

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$127.940,19 (demonstrativo 

de calculo – fl. 48v).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1174595 Nr: 41950-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAISO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:18.240/MT, RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - OAB:MT/ 

18.227

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 5.123,43 (demonstrativo de 

calculo – fl.42).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 9 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 865734 Nr: 6178-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCEIR MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da 

petição inicial em pen drive para expedição de edital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1270581 Nr: 27862-44.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SÃO JOSÉ LTDA, 

EDIVANIR MARTINS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 Intimo a parte apelada para apresentar a contra-razões no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 420028 Nr: 6128-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFG COMERCIO IMPORTAÇAO E 

EXPORTAÇAO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALMEIDA - 

OAB:43621-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6128-81.2010.811.0041 – ID: 420028

Cumprimento de sentença

Exequente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL - I

Executado: KFG COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA ME

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$88.922,91 (demonstrativo de 

calculo – fls.159-160).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 727564 Nr: 23447-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA COMERCIO PRODUTOS I L EPP, JUN 

SAKAMOTO, CECÍLIA YAEKO VATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar requerendo oque entender de direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025213-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO TIMOTHEO DA CUNHA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023081-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE PINO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028281-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANTONIO LISBOA PEREIRA (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO MACHADO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

devolução da correspondência devolvida, motivo ausente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014308-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CANDIDA DA COSTA (EXECUTADO)

LURDES PEREIRA (EXECUTADO)

WRT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

devoluções das correspondências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016544-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONIEL ROSA MARTINS (RÉU)

KASSIA MORAIS DE OLIVEIRA (RÉU)

TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001514-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PULCHERIO MOURA OAB - MT13144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1026298 Nr: 34924-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENDRIX CORTEZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791091 Nr: 45161-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLT SERVIÇOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 921102 Nr: 44075-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO OTÍLIO WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos sua devida publicação, 

cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob pena de 

desconsideração da realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 335924 Nr: 6685-39.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BRUCH LTDA - ME, JAQUELINE 

ELISABETE BRUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO COSTA MARQUES - 

OAB:17154, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERREIRA 

PONTES - OAB:14.353-PE, JONES SOUZA VELHO - OAB:16.702-0/MT, 

JONES SOUZA VELHO - OAB:16.702/MT, vanderlei josé bobrowski - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos sua devida publicação, 

cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob pena de 

desconsideração da realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 700512 Nr: 35135-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NW ESTACIONAMENTO LTDA ME, WILSON 

SALOMONI DE SOUZA, NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos sua devida publicação, 

cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob pena de 

desconsideração da realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1039113 Nr: 41209-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJ FOMENTO MERCANTIL, JEAN PEDRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos o depósito da 

mesma em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, a fim 

de viabilizar o citação do executado JEAN PEDRO DA SILVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1088874 Nr: 5634-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCIMAR OLIVEIRA DA SILVA, JOSCIMAR 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGO R. DOS SANTOS - OAB:10.028, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos sua devida publicação, 

cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob pena de 

desconsideração da realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 439149 Nr: 16258-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 710071 Nr: 2992-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUACI DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1066573 Nr: 53917-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA PALLOMA LTDA EEP, NADJA 

MARA PONDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1039084 Nr: 41201-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVANY HELENA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 1057461 Nr: 49769-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS DELCICO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, JULIANA OLIVEIRA MOURA - 

OAB:OAB/MT 20.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 876222 Nr: 14526-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA 

EPP, ODIVALDO DOS SANTOS, WALTER ANTONIO RONDINA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 346471 Nr: 16776-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDEL DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 304713 Nr: 15183-61.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO CINTRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 817186 Nr: 23625-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME, 

PAULO CESAR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, CRISTIANA VASCONCELOS B. MARTINS - OAB:13.994-A 

OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora da sentença de fls. 185/187, cujo teor vem a 

seguir transcrito:

DISPOSITIVO

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, 

e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 

487, II, do CPC.

Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído aos requeridos nos autos.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 912519 Nr: 38570-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. FILIPPO - ME, NELZITA FRANCA DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 909431 Nr: 36429-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY CARVALHAIS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a comprovação da publicação encartada aos autos 

está ILEGÍVEL impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para encartar nos autos O 

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL LEGÍVEL constando as data 

de publicação conforme determinação legal, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de DESCONSIDERAR a realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 767549 Nr: 20381-06.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte requerente para manifestar-se no prazo 

comum de 15 (quinze) dias quanto a proposta de Honorários periciais de 

fls 110/112 consubstanciados na quantia de R$ 4.900,00 sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 723111 Nr: 18693-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDES E VIANA CONSTRUTORA E 

MARMORARIA LTDA, SAULO VIANA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 746014 Nr: 43195-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E DERIVADO PETRÓLEO SANTA 

ROSA LTDA, SANDRA REGINA QUATTI MOURA, YVAN MIRAGLIA 

MOURA, CIRO QUATTI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

a certidão parcialmente positiva do Oficial de Justiça, acostada as fls 150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1135817 Nr: 25492-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREUZILENE DE PAULA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1018597 Nr: 31210-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

requerida, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte requerida da decisão de fls 174/177 para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito: `` Verificada a intenção do banco exequente de continuar 

cobrando por dívida que deveria ser extinta, notadamente por força da 

novação que resulta do plano aprovado, homologado e que vem sendo 

cumprido, configura-se a conduta temerária do exequente, uma vez que 

ciente do injusto, o que caracteriza litigância de má-fé, incorrendo nas 

penas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por tais razões a condenação do banco exequente por litigância de má-fé, 

é medida que se impõe, nos termos dos artigos 80, I, V e VI, 81 e 774, II, 

todos do CPC.

Nesse sentido:

 "E litigante de má-fé a parte que deduz pretensão contra fato 

incontroverso e altera a verdade dos fatos, postergando o princípio da 

lealdade processual** (RSTJ 88/83 e STJ-RTJE157/225).".

Assim, condeno o banco exequente ao pagamento da pena pecuniária, 

consubstanciados de multa e indenização, que fixo em 1% (um por cento) 

e 20% (vinte por cento) do valor do débito exequendo, a título de litigância 

de má fé, consoante fundamentação acima, a qual reverterá a crédito da 

executada, como ressarcimento do prejuízo causado com o manejo 

temerário da presente execução.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1018597 Nr: 31210-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 182.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 783364 Nr: 37061-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHN IMPORTAÇÕES LTDA ME, CANDIDO 

ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

a Carta Precatória devolvida, acostada as fls 97/113.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 973574 Nr: 11027-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARTINS PAES DE BARROS, 

DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados Euclides Ribeiro S Junior - OAB/MT 5222 e Eduardo 

Henrique Vieira - OAB/MT 7680, para que regularizem sua representação 

processual, no prazo de 05 (cinco)dias sob pena de ser desconsiderado 

e sua petição desentranhada dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 849262 Nr: 52492-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRONICA CENTRO OESTE LTDA - ME, 

CELIA MARIA BARROS LAMONACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/RS 43.621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos o depósito da 

mesma em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, a fim 

de viabilizar o citação da executada CÉLIA MARIA BARROS LAMONACA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 748089 Nr: 45378-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1157000 Nr: 34670-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 713070 Nr: 5778-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRICO S. ESTEVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17.528 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 963501 Nr: 6271-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI CREDITO S/A FINACIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROBERTO QUEIROZ SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 881834 Nr: 17908-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168, HUGO BARROS DUARTE - OAB:5.373

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 307.

II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, I e 523 do 

CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010520-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE FEIRANTES E 

VENDEDORES AMBULANTES DE CUIABA E VARZEA GRANDE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE BARBOSA SOARES OAB - MT15365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadores de Feiras (RÉU)

SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TRABALHO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SMATED (RÉU)

PREFEITURA DE CUIABA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1010520-66.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES DE CUIABA E VARZEA 

GRANDE REQUERIDO: PREFEITURA DE CUIABA, SECRETARIO MUNICIPAL 

DE AGRICULTURA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 

SMATED, COORDENADORES DE FEIRAS Vistos etc. Tendo em vista o 

lapso temporal decorrido desde o pedido constante no id. 13221405, 

intime-se o requerente para cumprir integralmente o despacho constante 

no id. 12873057, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485, III, §1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 

2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1156401 Nr: 34439-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPAÇÕES S.A, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezequiel Borges de Campos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Cabral 

Sant`ana - OAB:266742/SP

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão ref.96, 

remeto o presente feito a matéria para intimar a defesa do requerido para 

apresentar os memoriais escritos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1137620 Nr: 26393-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUTORA 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezequiel Borges de Campos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22451/O

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão ref.107, 

remeto o presente feito a matéria para intimar a defesa do requerido para 

apresentar os memoriais escritos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1036204-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN REGINA DE ASSUNCAO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RODRIGUES OAB - MT23456/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTIDES MARCAL DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1036204-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MIRIAN REGINA DE 

ASSUNCAO FARIA REQUERIDO: ARISTIDES MARCAL DE ASSUNCAO 

Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial, para emendá-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo a divergência com relação a 

inicial constante do Id. 16055500, pois se trata de uma Ação de Danos 

Morais, tendo em vista que os documentos são distintos com a referida 

peça, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de outubro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026024-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS JACQUES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))
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ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIMO AGOSTINHO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1026024-15.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANA DIAS JACQUES 

CORREA RÉU: ROZIMO AGOSTINHO DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a 

parte autora, para querendo, apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, colha-se o pronunciamento do digno 

Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036213-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1036213-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA 

SILVA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial, para 

emenda-la, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando aos autos a 

certidão de casamento devidamente averbada, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032765-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DE FIGUEIREDO LEITE OAB - 954.352.391-68 (REPRESENTANTE)

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON CARLOS MACHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIODORIO SANTOS NERY OAB - MT0004630A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à intimação das partes, 

por meio dos seus Advogados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais, caso queiram, nos termos do 

despacho ID. 14199863, proferido em audiência. CUIABÁ, 26 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034022-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DAS 

PARTES, por meio dos seus Advogados, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentarem suas alegações finais com análise dos novos documentos, 

nos termos da decisão ID 15294581, proferida em audiência. CUIABÁ, 26 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029780-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENER RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA MARTINS CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1029780-66.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO 

DA PARTE INTERESSADA, por meio do seu Advogado, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda à retirada do formal de partilha, sob pena de 

arquivamento dos autos, sem a sua devida retirada. CUIABÁ, 26 de 

outubro de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1034541-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. V. N. O. (REQUERENTE)

R. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1034541-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CRYSTIAN ROBERTO VICUNA 

NUNES OLIVEIRA, ROSANGELA COLARES MONTEIRO Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, retificando o valor da causa, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027784-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TABOSA VAZ (REQUERENTE)

LAIS TABOSA VAZ (REQUERENTE)

NADIA TABOSA VAZ DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0017132A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCIA DE FATIMA TABOSA VAZ (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1027784-96.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALINE TABOSA VAZ, LAIS 

TABOSA VAZ, NADIA TABOSA VAZ DIAS INVENTARIADO: LUCIA DE 

FATIMA TABOSA VAZ Vistos etc. Defiro o pedido constante do id 

15740132. Promova-se via Bancenjud, a requisição de extrato bancário da 

de cujus LUCIA DE FÁTIMA TABOSA VAZ, CPF nº 867.787.061-04, filha 

de Euclides Vicente Ferreira e Edite Tabosa Ferreira, junto ao Banco do 

Brasil, da data do óbito 28/10/2017 até a data do Bloqueio 14/09/2018. Com 

a vinda das informações, manifestem-se as partes e, conclusos 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011822-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. B. (REQUERENTE)

A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1011822-33.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO 

DA PARTE INTERESSADA, por meio do seu Advogado, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda à retirada do Formal de Partilha expedido, sob 

pena de arquivamento dos autos, sem a sua devida retirada. CUIABÁ, 26 

de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008717-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO ROSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUÍS LUCIENIO ROSA E SILVA (REQUERIDO)

LUCIENE ALMEIDA ROSA E SILVA (REQUERIDO)

LUCIENIO ROSA E SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

HILDA ALMEIDA ROSA E SILVA (REQUERIDO)

JULIANE ALMEIDA ROSA E SILVA (REQUERIDO)

ALESSANDRO DE PINHO E SILVA (REQUERIDO)

RAFAEL AUGUSTO ROSA E SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para efetue o recolhimento das custas para distribuição e cumprimento 

dos mandados e carta precatória a serem cumpridos nos autos, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 208880 Nr: 19609-87.2005.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA, GRAUSIO SOARES DA 

SILVA, GERSON SOARES DA SILVA, GREUTO SOARES DA SILVA, 

GRACIRIA SOARES DA SILVA, MARCIO ETELVINO RODRIGUES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425, TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:5.725/MT, 

TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:5725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono 

este processo para, INTIMAR O INVENTARIANTE, por meio do seu 

Advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, para 

cumprimento dos mandados de citação, devendo ser emitida guia pública, 

por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme procedimento a seguir: 

Serviços - Guias – Diligência - Emissão de Guia de diligência.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033318-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SONIA ALVES BASTOS MOREIRA (REQUERENTE)

CONCEICAO MARIA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NUNES RONDON (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA 

GUTIERRES GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 1033318-55.2017.8.11.0041 

Valor da causa: $500,000.00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO 

(39) POLO ATIVO: ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA CONCEICAO MARIA 

GARCIA DE OLIVEIRA SONIA ALVES BASTOS MOREIRA POLO PASSIVO: 

MARIA NUNES RONDON INTIMANDO TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, 

dos termos da r. decisão proferida nos autos e a seguir transcrita. 

DECISÃO: Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se que houve a 

regular abertura e registro de testamento público, cuja cópia da sentença 

consta do id. 13729069, o que permite o prosseguimento desta ação de 

inventário.RECEBO o presente inventário, com fundamento no art. 610, do 

Código de Processo Civil, em face da existência de testamento 

público.Nomeio como inventariante Antônio Dalvo de Oliveira.Intime-se, 

para que, preste compromisso em 05 (cinco) dias, em atenção ao disposto 

no art. 617,parágrafo único, do CPC e, as primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes, em conformidade com o art. 620 do CPC.Na 

mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geraldo Estado) e Municipal.Citem-se, após, os interessados 

não representados, pelo correio,se for o caso, para que se manifestem, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias e, por edital,eventuais interessados, 

em observância ao disposto no art. 259, inciso III, do CPC, conforme 

determina o art. 626, §1º, do CPC.Após, as primeiras declarações, 

intime-se a Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, (CPC art. 626), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), 

manifestando-se expressamente.Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e, quanto aos valores, iniciais ou atribuídos às 

últimas declarações (art. 628 do CPC), digam em 15 dias(art. 637 do 

CPC).Se concordes, ao cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do 

CPC).Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome do falecido. Proceda-se, também, pesquisa 

junto ao RENAJUD,em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome do de cujus.Os autos permanecerão em gabinete até 

que a indicação de existência / inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, §2º, do Provimento n.º 004 / 

2007 / CGJ).Caso haja valores, estes devem ser transferidos para a conta 

judicial, devidamente vinculada a estes autos.Por fim, consigno que, de 

acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda 

Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento 

esteja devidamente garantido.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 24 de julho 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza 
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de Direito."Eu, Osvaldina Delinda de Magalhães, digitei. CUIABÁ, 26 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1034541-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. V. N. O. (REQUERENTE)

R. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1034541-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CRYSTIAN ROBERTO VICUNA 

NUNES OLIVEIRA, ROSANGELA COLARES MONTEIRO Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, retificando o valor da causa, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028392-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER CAMILO DE SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINTO VIANA OAB - MT10456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028392-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ALEXANDER CAMILO DE 

SOUZA MAGALHAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. Acolho a emenda da inicial, 

constante do Id. 15733009. Defiro, por ora, a gratuidade postulada, com 

fundamento no art. 98, do CPC. Em face dos elementos constantes dos 

autos, converto a presente ação em Arrolamento Sumário, em atenção ao 

disposto nos arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, ressalvado, 

desde já, a possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de 

arrolamento comum. Nomeio como inventariante Alexandre Camilo de 

Souza Magalhães, independentemente de assinatura do termo de 

compromisso. Intime-se, para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) 

dias subsequentes, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de 

partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. No mesmo 

prazo, deverá a parte autora, trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pela autora da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de cujus 

EMILIANO PINTO MAGALHÃES, CPF nº 001.710.181-68, filho de José Pinto 

de Magalhães e Anastácia Dias de Siqueira. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Outrossim, consigno que, em face dos novos princípios e regras 

aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito tributário, não obstará a conclusão deste processo, 

com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública dispõe de meios 

legais específicos para a cobrança, e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005719-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR OLIVEIRA ITACARAMBY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELENE ANTUNES DOS SANTOS SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT0006595A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005719-10.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): JULIO CESAR OLIVEIRA ITACARAMBY RÉU: ROSELENE 

ANTUNES DOS SANTOS SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional 

de Alimentos proposta por Julio Cesar Oliveira Itacaramby, em face de 

Kaique Itacaramby (8 anos) e Maria Julia Antunes Itacaramby (5 anos), 

representados por Roselene Antunes dos Santos Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos. A ação fora recebida, nos moldes do 

id.12494597, postergando a apreciação do pedido de redução dos 

alimentos e, designando-se audiência de conciliação. Em audiência de 

conciliação (id.13014107), realizada no dia 03.05.2018, não foi possível a 

composição entre as partes. A requerida fora devidamente citada 

(id.12685792), apresentando contestação no id.13177930. Houve 

impugnação no id.13627086. O digno Ministério Público manifestou-se no 

id.14660200. As partes são legítimas, bem como, legítimos os seus 

interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o 

feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de provas a ser 

efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento que ora 

designo para o dia 25 de outubro de 2018, às 14:40 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os pontos controvertidos como sendo: 1. aferição da alteração das 

condições financeiras do alimentante e/ou necessidades dos 

alimentandos; Notifique-se o nobre Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034650-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AUREA SILVA E LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT0005950S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BASTIAN FAGUNDES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1034650-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AUREA SILVA E LIMA RÉU: 

RAFAEL BASTIAN FAGUNDES Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, 

com fundamento no art. 98, do CPC. Processe-se em segredo de justiça 

(CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c 

Alimentos Provisórios, em face de André Paulo Gabriel e Lima, 

representado por sua genitora Aurea Silva e Lima, em face de Rafael 

Bastian Fagundes, ambos devidamente qualificados nos autos. Diante do 

exposto, designo audiência de tentativa de conciliação, para o próximo dia 

--10 de dezembro de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial, onde o requerido poderá reconhecer a 

paternidade espontaneamente. Ante a ausência de comprovação de 

vinculo familiar, indefiro, por ora, o pedido de estabelecimento de pensão 

alimentícia. Cite-se[1] a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Caso 

não haja o reconhecimento espontâneo da paternidade, como medida de 

celeridade determino que, na mesma data e horário da audiência acima, 

para que, seja feita a coleta do material genético que deverá se dar junto 

ao Gabinete deste juízo, a cargo de quem ficará, o acondicionamento e 

envio das amostras ao Laboratório BioGenetics Tecnologia Molecular Ltda, 

localizado na Avenida Paranaíba, 1357, Setor Central, CEP 74.015-125, 

TEL: (62)3223-9903 Goiânia-GO - Técnica responsável: Dra. Juliana Alves 

São Julião, que ora nomeio como perita deste Juízo, independentemente de 

compromisso. O pagamento do exame fica de responsabilidade do 

requerido que, deverá providenciar sua quitação até a data da coleta, no 

valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Como quesitos do Juízo, 

deverão ser encaminhadas as seguintes indagações: 1) Pode o Sr. Perito 

informar o número de bandas coincidentes com as do(da) autor(a), 

encontradas no material genético do réu? Em caso afirmativo, qual o 

número? 2) Diante do resultado obtido, o Sr. Perito pode informar se exclui 

ou determina a paternidade do réu sob o(a) autor(a)? Em caso afirmativo, 

qual a informação? 3) Pode o Sr. Perito informar a técnica utilizada para a 

obtenção dos resultados? Intimem-se as partes, bem como, o digno 

Ministério Público, para que se pronunciem, acerca da necessidade de 

quesitos complementares e, de indicação de Assistentes Técnicos. O 

laudo pericial deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, contados da data da recepção do material e deverá conter 

a resposta, se o requerido é ou não o pai biológico do(a) Autor(a). Por 

derradeiro, advirta-se o requerido de que, a ausência injustificada deste, 

na data designada para a realização do exame, bem como sua abstenção 

quanto ao pagamento da pericia, será entendida pela Justiça como indício 

da paternidade. Intime-se a parte autora, por meio de seu ilustre advogado. 

Notifique-se o nobre Parquet. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Rafael Bastian Fagundes – Endereço: Rua 

Tenente Eulálio Guerra, nº 1312, Bairro Morada do Sol, Cuiabá/MT, 

Telefone : (65) 99233 -4744. ZONA 02.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016114-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

OSNI OLICIO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT0002883S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1016114-61.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: OSNI OLICIO ROSA, ANA LUCIA CORREA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por Osni 

Olicio Rosa e Ana Lúcia Correa de Oliveira Rosa, devidamente qualificados 

nos autos. Esclareceram os autores que, contraíram matrimônio em 08 de 

julho de 2017 – id. 13594137, sob o regime da comunhão parcial de bens, 

do qual adveio um filho, em relação a quem pretendem a fixação da guarda 

unilateral e o pagamento de alimentos pelo requerido, que é caminhoneiro, 

e se ausenta constantemente da cidade. Informaram que, não foram 

amealhados bens e que a parte autora voltará a usar o nome de solteira. 

Intimados a ajustar os termos do acordo, ao modelo legal de guarda, os 

autores ratificaram os termos da inicial, insistindo na fixação da guarda 

compartilhada, sob a justificativa de que a profissão do requerido o impede 

do exercício da guarda. Instado a se manifestar, o zeloso Ministério 

Público se pronunciou favoravelmente à homologação do acordo, se 

fixada a guarda compartilhada do infante, nos termos de id. 15737912. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Importante consignar que, o modelo legal 

vigente é o da guarda compartilhada - Lei 13.058/2014, o qual somente 

pode ser afastado pela inaptidão de um dos genitores, o que não se vê no 

caso presente. A respeito do tema, dispõe o Código Civil: Art. 1.583. A 

guarda será unilateral ou compartilhada. (...) § 2o Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos. Art. 1.584. A guarda, 

unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II – decretada pelo juiz, em 

atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 

de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Nenhum 

dos genitores pode ser impedido ou se abster de participar da vida dos 

filhos, pois é dever de ambos os pais criar seus filhos, em obediência ao 

princípio da corresponsabilidade entre os genitores, que podem fazê-lo 

mesmo estando divorciados e, as dificuldades momentâneas de moradia 

do genitor, apresentada nos autos não são suficientes para o deferimento 

da guarda unilateral. Acrescente-se a isso que, a nova lei é protetiva da 

população infanto-juvenil, impossibilitando interpretações e concessões 

em seu desfavor. Nesse diapasão, não se fala mais em “visitas”, já que 

essa condição é marcada por estranhamento e ausência de vínculo, mas 

sim em “convivência”, que bem retrata como se deve dar a relação entre 

pais e filhos, para seu integral desenvolvimento pessoal. Sendo assim, 

atendendo ao melhor interesse da criança, a guarda deverá ser exercida 

de forma compartilhada entre os genitores. Diante do exposto, e tudo mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO, com reserva, o acordo realizado 

entre as partes, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, DECRETO o divórcio de 

OSNI OLICIO ROSA e ANA LÚCIA CORREA DE OLIVEIRA ROSA, com 

fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da República, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens. Assim, INDEFIRO a guarda unilateral pretendida, 

fixando o exercício da guarda da filha Aghata Louyse de Oliveira Rosa, de 

forma compartilhada entre os genitores, em face da ausência de 

permissivo legal, para o deferimento da guarda unilateral postulada e, em 

consonância com o princípio da corresponsabilidade que rege o exercício 

do poder-familiar aos genitores. O tempo mínimo de convívio da filha com o 

genitor deve observar o definido pelos genitores no acordo. EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação, consignando que, nos 

termos do art. 17 da Lei nº 6.515/77, a divorcianda, voltará a usar o nome 

de solteira: Ana Lúcia Correa de Oliveira. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário e, após as formalidades legais e baixas devidas, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016562-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIO MUZZI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1016562-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI INVENTARIADO: VIRGINIO MUZZI Visto. Trata-se de ação de 

inventário em que foi apresentado acordo de partilha entabulado entre o 

herdeiro/inventariante e Cleuza Souza da Conceição, que teria convivido 

em união estável com o inventariado, razão pela qual foi postulada a 

declaração de existência dessa união. Dispõe o art. 1.723, § 1º, do Código 

Civil que: "§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os 

impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no 

caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente." 

Portanto, é necessário que seja comprovada a inexistência de 

impedimentos, conforme a referida norma, mediante juntada de certidão de 

nascimento atualizada ou, caso já tenha sido casada, de casamento 

contendo averbação de separação ou de divórcio, da interessada Cleuza 

Souza da Conceição. Além disso, quanto à partilha, verifica-se que nada 

foi dito quanto ao imóvel localizado na Rua Joaquim Murtinho, 297, desta 

Capital, objeto da matrícula n. 5.818 do Segundo Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (id. 14900962), na qual consta registro 

de título de propriedade em nome do inventariado e da ex-cônjuge Eide 

Vanildes Gaiva Muzzi, e que não foi incluída no rol de bens do acordo de 

partilha juntado com id. 14900626. Diante do exposto, determino que sejam 

sanadas as referidas irregularidades, no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como, promovida a juntada de documento que comprove o estado civil de 

Cleuza Souza da Conceição. Promova-se a retificação da distribuição do 

processo, para que Cleuza Souza da Conceição, seja incluída como 

interessada nesta ação, assim como seus advogados, conforme 

procuração juntada com id. 14966045. Feito isso, renove-se a conclusão. 

Defiro a expedição dos alvarás, conforme formulado na petição com id. 

15712098. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012365-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA ARAUJO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GREGORIO MARIANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da 

devolução da carta precatória, bem como da informação quanto ao 

recebimento de valores. Cuiabá, 26 de outubro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031938-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA MARQUES SALES OAB - 594.309.151-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY PINHEIRO REIS JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da 

devolução da carta precatória. Cuiabá, 26 de outubro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005145-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JOANIL PROVENZANO DE CERQUEIRA CINTRA (REQUERENTE)

EVA DE ALMEIDA CINTRA (REQUERENTE)

EDUARDO GERONIMO DE ALMEIDA CINTRA (REQUERENTE)

ANTONIO JOSE CINTRA FILHO (REQUERENTE)

EDIMAR TAQUES (REQUERENTE)

MARY SELMA DE ALMEIDA CINTRA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CINTRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, apresentando a 

certidão de inexistência de testamento e certidão negativa da Prefeitura 

Municipal de Cuiabá nos termos da decisão de ID 14582256 , uma vez que, 

a que fora trazida aos autos, trata-se de certidão positiva de débitos. 

Cuiabá, 26 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034130-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER WAGNER GONCALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA DE ALMEIDA CENTOFANTE GONCALVES COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte requerida, 

para manifestar dentro do prazo de 15 dias, nos termos do artigo 437 § 1º 

do CPC. Cuiabá, 26 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034296-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERONIDES ARAUJO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

PEDRO OLAVARRIA E SILVA OAB - MT21275/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MARIA CAVALLINI ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RITA DE CASSIA CAVALLINI ARAUJO COSTA MARQUES (TERCEIRO 

INTERESSADO)

HERONIDES ARAUJO NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA DE LOURDES CAVALLINI ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034296-95.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO 

BRASIL S.A ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HERONIDES ARAUJO FILHO 

Visto. Intime-se o habilitante para que promova a juntada ao processo dos 

comprovantes de recolhimento das custas, no prazo de 10 (dez) dias. 

Retifique-se, ainda, que não foram incluídos todos os interessados na 

distribuição do incidente. Portanto, retifique-se a distribuição, incluindo 

como interessados a inventariante, os herdeiros e seus respectivos 
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advogados. Após, intimem-se a inventariante e os herdeiros, na pessoa 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre a habilitação. Havendo interesse de incapazes, 

dê-se vista ao Ministério Público. Após, diga o habilitante. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028496-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. M. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CASSIMIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte autora para, em 5(cinco) dias, manifestar-se 

sobre a certidão do oficial de justiça, que, em síntese, informa que a 

diligência restou negativa.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1081721 Nr: 2379-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MES, MBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 À fl. 37 consta certidão do Sr. Oficial de Justiça informando a não 

intimação da parte, para comparecer ao ato de perícia, tendo em vista a 

insuficiência de endereço.

 Posteriormente, embora não consta dos autos, foi informado ao juízo que 

o Estado suspendeu a realização de perícias dessa natureza, limitando-se 

a realizar as de cunho criminal, o que tem gerado embaraço na tramitação 

dos processos dessa natureza.

 À vista disso, a requerente deverá juntar atestado médico atualizado, 

informando a situação do estado de saúde da requerida.

 Considerando que o estudo psicossocial (fls. 22/23) encontra-se 

demasiadamente defasado, determino a realização de novo estudo, cujo 

laudo deverá estar nos autos em 60 (sessenta) dias.

 Com o atestado e o laudo nos autos, diga a requerente no prazo de 10 

(dez) dias. Após, ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 265722 Nr: 23449-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE BRITO SOUZA, MARIA EMILIA DE BRITO 

SIMOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROBLES DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a requerente para que compareça em 

secretaria para retirar documentos, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1122540 Nr: 19848-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MANOEL ESPIRIDIÃO VAZ CURVO, MAURILIA 

VALDEREZ LUCAS DO AMARAL, ESTEVAM VAZ CURVO, ESTEVAM VAZ 

CURVO FILHO, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELAIR COSTA MARQUES VAZ 

CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Espirito Santo Nunes 

Ribeiro - OAB:135090, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:6037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o inventariante para recolher as 

custas da diligencia para citar a Fazenda Pública.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005313-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DABERSON MACHADO BATISTA OAB - MT7495/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. M. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1005313-86.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$50,000.00 ESPÉCIE: [Busca e Apreensão de Menores]->GUARDA (1420) 

POLO ATIVO: Nome: MARCILENE RODRIGUES DA SILVA Endereço: RUA 

M, 56, BARBADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-781 POLO PASSIVO: Nome: 

JONATAN DE MORAES NEVES Endereço: AVENIDA RIO ARAGUAIA, 27, 

GRANDE TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-620 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO DO AUTOR, para recolher as custas judiciais 

pertinentes a citação do requerido, e, juntar nos autos, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. CUIABÁ, 26 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035957-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS CARLA VIEIRA FERREIRA COELHO (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1035957-46.2017.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de pensão Alimentícia Vistos, etc... Não obstante o postulado 

pelo Requerente, Id n. 12783408, mantenho por seus próprios 

fundamentos a decisão não recorrida de Id n. 11003602, uma vez que não 

foi aportado elementos nos autos capazes de modificar referida decisão. 

No mais, diante do solicitado no Id n. 14618962, redesigno audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 07/02/2019 às 

14:30 horas. Oficie-se ao Juízo deprecado informando a nova data para 

realização da audiência, bem como para que proceda a citação da 

Requerida do inteiro teor da ação e a intimação da mesma para que 

compareça à audiência acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando 

sua ausência em confissão e revelia. Cientifique-a de que se na audiência 

não houver acordo poderá contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e 

prolação de sentença. Intime-se o Requerente através de seus d. 

patronos, para que compareça à audiência acompanhado de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência em extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033733-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. Z. D. S. (REQUERENTE)

A. H. D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA OAB - MT15412/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. Z. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1033733-38.2017.8.11.0041 Valor da causa: 

$1,000.00 ESPÉCIE: [AQUISIÇÃO]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) POLO 

ATIVO: Nome: ANTONILETI HOLANDA DOS SANTOS DE SOUSA 

Endereço: RUA PATOS DE MINAS, 38, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78040-660 Nome: JOAO ZAPPA DOS SANTOS Endereço: RUA 

PATOS DE MINAS, 38, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-660 

POLO PASSIVO: Nome: JOAO ZAPPA DOS SANTOS Endereço: RUA 

PATOS DE MINAS, 38, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-660 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

ciência da Sentença ID 15750051, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

intimação. CUIABÁ, 26 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029514-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. S. (EXEQUENTE)

G. L. S. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT10892/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

D. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1029514-79.2017.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: GUILHERME LORENZO SILVA MAGALHAES Endereço: RUA VINTE 

E NOVE, 03, QUADRA 53, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-786 Nome: ANDREIA CRISTINA DA SILVA SOARES Endereço: RUA 

VINTE E NOVE, 03, QUADRA 53, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-786 POLO PASSIVO: Nome: JOSE SEIXAS MAGALHAES NETO 

Endereço: RUA LAGES, 25, QUADRA 19 (MORADA DA SERRA) - FORTES 

LOCAÇÃO, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-245 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme decisão anexada ao Processo Judicial Eletrônico acima 

identificado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente (Art. 535 §3º, CPC). CUIABÁ, 26 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1042053 Nr: 42565-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Maria Benedita Borges Pinto, 

Cpf: 72577878168, Rg: 956682 Filiação: José de Lara Pinto Neto e Maria 

Benedita Borges Pinto, data de nascimento: 09/07/1935, brasileiro(a), 

natural de Poconé-MT, viuvo(a), aposentada, Endereço: Rua Americo 

Salgado, 519, Bairro: Bau, Cidade: Cuiabá-MT

Nome e cargo do digitador:Marina Roberta da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Considerando o noticiado e postulado às fls. 606/607, pelos filho da 

interditanda/curatelanda, mormente quanto ao mencionado 

descumprimento da decisão judicial, primeiramente, em observância do 

efetivo contraditório, mormente tendo em vista o documento juntado às fls. 

614/616, oportunizo a manifestação da Sra. Elenir Borges de Lara Pinto, 

fls. 121, com quem atualmente reside a interditanda/curatelanda, fls. 607, 

primeiro parágrafo.

 Após, considerando, ainda, o postulado às fls. 610, “b”, substituição de 

encargo, e, inclusive a eventual alteração da situação fática relacionada a 

estes autos, que poderá influenciar na decisão a ser proferida, até mesmo 

diante do noticiado às fls. 611/616, dê-se vista à d. representante do 

Ministério Público, art. 178, II, do CPC, e, em seguida, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise quanto ao julgamento ou ulteriores 

deliberações, se for o caso.

 Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013396-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. Y. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013396-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: JESSICA SOARES DA SILVA 

EXECUTADO: ROBERTO YOUSSEF GHATTASS Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Executado efetuou o pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) (ID n.º 16084277, 16084284), referentes aos 

meses de fevereiro, março e abril de 2.018, e que a parte Exequente não 

esclarece se o débito abrange as prestações subsequentes aos meses 

cobrados na inicial da ação de execução que permite a prisão civil do 

devedor (art. 528 do C.P.C.), declaro suspensos os efeitos da decisão 

que decretou a prisão civil do Executado (ID n.º 15600990) e determino a 

intimação da parte Exequente, para esclarecer se as prestações 

subsequentes aos meses cobrados na exordial integram ou não o objeto 

da ação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de quitação. Ainda, 

proceda-se com o protesto do título, conforme determinado na decisão de 

ID n.º 15600990. Em relação a ação de execução de alimentos que tramita 

pelo rito expropriatório (art. 523 do C.P.C.), considerando que o executado 

se defendeu apenas em relação ao rito coercitivo e que não provas em 

relação a fato extintivo ou modificativo do direito da parte Exequente, 

determino: i) O bloqueio online, pelo Sistema BACEN-JUD, de valores 

eventualmente encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, bloqueie-se a 

importância encontrada e, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Em seguida, 

intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, para, 

querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

854, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese negativa, faculto 

à exeqüente indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob 

pena de assim não fazendo, dá-se a remessa do presente feito ao 

arquivo; ii) A realização de pesquisa via RENAJUD, a fim de localizar bens 

em nome do devedor; iii) O protesto do pronunciamento judicial, nos termos 

do art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil; iv) A inscrição da 

dívida nos órgãos de proteção ao crédito: SERASA e S.P.C.; v) Em 

seguida, a intimação da parte Exequente, para se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2.018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013396-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. Y. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013396-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: JESSICA SOARES DA SILVA 

EXECUTADO: ROBERTO YOUSSEF GHATTASS Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Executado efetuou o pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) (ID n.º 16084277, 16084284), referentes aos 

meses de fevereiro, março e abril de 2.018, e que a parte Exequente não 

esclarece se o débito abrange as prestações subsequentes aos meses 

cobrados na inicial da ação de execução que permite a prisão civil do 

devedor (art. 528 do C.P.C.), declaro suspensos os efeitos da decisão 

que decretou a prisão civil do Executado (ID n.º 15600990) e determino a 

intimação da parte Exequente, para esclarecer se as prestações 

subsequentes aos meses cobrados na exordial integram ou não o objeto 

da ação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de quitação. Ainda, 

proceda-se com o protesto do título, conforme determinado na decisão de 

ID n.º 15600990. Em relação a ação de execução de alimentos que tramita 

pelo rito expropriatório (art. 523 do C.P.C.), considerando que o executado 

se defendeu apenas em relação ao rito coercitivo e que não provas em 

relação a fato extintivo ou modificativo do direito da parte Exequente, 

determino: i) O bloqueio online, pelo Sistema BACEN-JUD, de valores 

eventualmente encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, bloqueie-se a 

importância encontrada e, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Em seguida, 

intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, para, 

querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

854, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese negativa, faculto 

à exeqüente indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob 

pena de assim não fazendo, dá-se a remessa do presente feito ao 
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arquivo; ii) A realização de pesquisa via RENAJUD, a fim de localizar bens 

em nome do devedor; iii) O protesto do pronunciamento judicial, nos termos 

do art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil; iv) A inscrição da 

dívida nos órgãos de proteção ao crédito: SERASA e S.P.C.; v) Em 

seguida, a intimação da parte Exequente, para se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2.018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035191-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1035191-90.2017.8.11.0041. AUTOR: EDUARDO DE OLIVEIRA 

RODRIGUES RÉU: SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA Vistos, etc. Tendo em 

vista certidão de Id. 12934632, redesigno audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia __13___/___12___/2018 às 

___13___h___00___m. Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito1

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012877-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CARDOZO DE OLIVEIRA (RÉU)

ELIANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 13/12/2018 às 14:00 hs. Cite-se 

os requeridos, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo Autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015386-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DUTRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. (RÉU)

C. N. (RÉU)

RENATO VIEIRA FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 13/12//2018 às 14:30 hs. Cite-se 

os requeridos, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo Autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015386-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DUTRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. (RÉU)

C. N. (RÉU)

RENATO VIEIRA FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 13/12//2018 às 14:30 hs. Cite-se 

os requeridos, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

audiência supra designada, acompanhada de seus 
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advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo Autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016566-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBSON BARROS DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISSA GONCALVES DE BARROS E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1016566-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELBSON BARROS DE 

QUEIROZ REQUERIDO: THAISSA GONCALVES DE BARROS E SILVA 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Em analise aos autos, e, atento ainda 

ao dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, aliado o fato de que o sustento 

dos filhos incumbe aos pais, e observando que o genitor ofertou os 

alimentos, arbitro alimento provisório no importe de 1 (um) salário mínimo, 

hoje equivalente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), 

possibilitando a satisfação mínima das necessidades do menor, cujo valor 

deverá ser depositado na Conta a ser apresentada pela genitora do 

menor, todo dia 10 (dez) de cada mês. Quanto às visitas a serem 

realizadas pelo pai ao filho, será realizada em finais de semanas 

alternados, devendo o genitor pegar o filho no sábado às 08h00min da 

manhã e devolver no domingo às 17h00min. Designo audiência de tentativa 

de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 13/12/2018 às 14:45 hs. 

Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Intime – se a genitora para fornecer a conta para o 

deposito da pensão alimentícia. Notifique-se o Ministério Público Intimem – 

se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 19 de outubro de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1030381-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTA MICHELE BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

SABRINA RAQUELE BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

JONNES MARKES BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

DANIELE RAQUEL BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício a Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a existência de valores 

a título de PIS em nome do falecido no prazo de 10 (dez) dias. Com as 

respostas nos autos, intimem-se as autoras para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias. Por fim, conclusos para Sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 de outubro de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 819300 Nr: 25572-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código: 819300.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 158, até 

a presente data não se manifestou, deixando transcorrer silente o prazo. 

Assim sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 958821 Nr: 4338-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDSM, ACRDSM, LDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 958821

O executado foi intimado pessoalmente (fls. 34) e deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentar defesa. (fls. 35).

Desse modo, o débito persiste em sua integralidade.

Por consequência, defiro os pedidos de fls. 36/36 – verso e determino:

 i) O bloqueio online, pelo Sistema BACEN-JUD, de valores eventualmente 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado. Existindo 

saldo razoável para a garantia do juízo, bloqueie-se a importância 

encontrada e, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Em seguida, intime-se o devedor, na 
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pessoa de seu representante legal, para, querendo, apresentar 

manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Na hipótese negativa, faculto à exeqüente 

indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de 

assim não fazendo, dá-se a remessa do presente feito ao arquivo;

ii) A realização de pesquisa via RENAJUD, a fim de localizar bens em nome 

do devedor;

iii) O protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil;

iv) A inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito: SERASA e 

S.P.C.;

v) Seja expedido ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá – 

MT, a fim de localizar bens em nome do devedor;

vi) Em seguida, a intimação da parte Exequente, para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 802738 Nr: 9204-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSPM, EFSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDOM, EMDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580, MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - 

OAB:3817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6499

 Desse modo, indefiro o pedido de suspensão do direito de suspensão do 

direito de visitas.Em relação aos pedidos executivos, não obstante o 

parecer do Ministério Público ressalta - se que o cumprimento de sentença 

tem seu processamento nos termos do art. 523 do C.P.C., conforme 

decisão que recebeu a petição inicial de fls. 104/109.Informa a parte 

Exequente que o débito perfaz o valor de R$ 18.211,80 (dezoito mil 

duzentos e onze reais e oitenta centavos), referentes aos anos de 2.014, 

2.015, 2.016 e 2.017. (fls. 129/138).Desse modo, considerando que o 

devedor compareceu nos autos às fls. 150/151 e não pagou o débito o 

feito deve ter seu regular trâmite, mediante a iniciação dos atos 

expropriatórios.Assim sendo, determino: i)O bloqueio online, pelo Sistema 

BACEN-JUD, de valores eventualmente encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado. Existindo saldo razoável para a garantia do 

juízo, bloqueie-se a importância encontrada e, proceda-se a transferência 

da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos 

preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos 

termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Em seguida, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, 

para, querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 854, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese negativa, 

faculto à exeqüente indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a remessa do presente feito 

ao arquivo;ii)A realização de pesquisa via RENAJUD, a fim de localizar 

bens em nome do devedor;iii)O protesto do pronunciamento judicial, nos 

termos do art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil;iv)A inscrição 

da dívida nos órgãos de proteção ao crédito: SERASA e S.P.C.;v) Em 

seguida, a intimação da parte Exequente, para se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2.018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902947 Nr: 32030-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADGPC, AFDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls. 97/97-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 926585 Nr: 47431-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA CRISTIANE DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 926585

Levando – se em consideração que o recurso de apelação foi 

parcialmente provido (fls. 136), cujo trânsito em julgado sem interposição 

de recurso fora certificado às fls. 139, arquivem – se os autos, 

observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 885111 Nr: 19927-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASC, DASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 885111

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 817696 Nr: 24125-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS, RMDS, MMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 817696

Considerando que o executado foi intimado via edital (fls. 53/56) sem 

manifestação (fls. 58), nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da U.F.M.T., 

para defender os interesses do devedor. (art. 72, II, do C.P.C.).

Defiro os pedido de fls. 87/87 – verso e determino:

 i) Seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, 
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solicitando informações quanto à existência de valores a título de Fundo 

de Garantia Por Tempos de Serviço (FGTS) e PIS;

ii) O protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil;

iii) A inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito: SERASA e 

S.P.C.;

iv) Em seguida, intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 811778 Nr: 18269-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17.016, LAURINDA 

SARA DA ROCHA GOMES - OAB:20823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 811778

Considerando que o recurso de apelação não foi conhecido (fls. 171/173 

– verso) e que o agravo regimental também foi desprovido, cujo trânsito 

em julgado fora certificado sem interposição de recurso, arquivem – se os 

autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 809280 Nr: 15754-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDLH, ABGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 809280

Intime-se a Defensoria Pública, para se manifestar sobre os documentos 

de fls. 67/89 e apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 10 

(dez) dias.

Com os cálculos apresentados nos autos, cumpra-se o disposto às fls. 

54, parágrafo quarto e seguintes.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 885103 Nr: 19919-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASC, DASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 Vistos, etc.

Código: 885111

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 809285 Nr: 15759-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDLH, ABGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 809285

Intime-se a Defensoria Pública, para apresentar planilha atualizada do 

débito no prazo de 10 (dez) dias.

Com os cálculos apresentados nos autos, nos termos do artigo 528 do 

Novo Código de Processo Civil, intime-se o devedor (carta precatória) 

para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações alimentícias 

vencidas, constantes nos cálculos apresentados, sem prejuízo da 

inclusão das prestações que se vencerem no curso da ação, provar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

Expeça-se ofício ao órgão empregador do Executado (fls. 66), para que 

proceda com o desconto de 44% (quarenta e quatro por cento) do salário 

mínimo (fls. 12, item “VI”) em folha de pagamento, depositando o referido 

valor na Conta n.º 29.951 – 0, Agência n.º 2128 – 8, Banco do Brasil, de 

titularidade da genitora da exequente, conforme pleiteado às fls. 65.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 831204 Nr: 36885-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDPC, JFPDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Vistos, etc.

Autos n.º 831204

Defiro o pedido de fls. 85 e determino seja expedido ofício à Caixa 

Econômica Federal e ao Banco do Brasil, solicitando informações quanto à 

existência de valores a título de Fundo de Garantia Por Tempos de Serviço 
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(FGTS) e PIS no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. (art. 330 do C.P.).

Com as informações nos autos, intime-se a parte Exequente, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 958820 Nr: 4337-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDSM, ACRDSM, LDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 958820

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC.

 Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

 Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor (fls. 37) para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias vencidas, referentes aos meses novembro de 

2.014 a abril de 2.017, no valor de R$ 10.963,92 (dez mil novecentos e 

sessenta e três reais e noventa e dois centavos), bem como as 

prestações que se vencerem no curso da ação, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 961717 Nr: 5542-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDCX, VADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvano Pereira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 25080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 961717

Intime-se a parte Exequente, para apresentar planilha atualizada do débito 

no prazo de 10 (dez) dias.

Não havendo manifestação, cumpra-se o despacho de fls. 58.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1066621 Nr: 53952-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKDAS, LGADS, RFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vistas ao Defensor Público.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 811777 Nr: 18268-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 811777

Levando – se em consideração que o recurso de apelação não foi 

conhecido (fls. 97), cujo trânsito em julgado sem interposição de recurso 

fora certificado às fls. 99, arquivem – se os autos, observando as 

cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1010407 Nr: 27750-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRJ, SRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO DE 

MINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK GOMES - 

OAB:10.886 MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1010407

Inicialmente, intime-se a advogada da parte Executada para assinar a 

petição de fls. 104/108 no prazo de 05 (cinco) dias.

Ao ajuizar a petição inicial a Exequente almejava o recebimento do período 

de março de 2.013 a agosto de 2.014. (fls. 08/09).

Na petição de fls. 121/121 – verso a parte Exequente informa que a ação 

prosseguirá em relação aos meses de março, abril, maio, agosto e outubro 

de 2.013, bem como maio e agosto de 2.014, no valor de R$ 2.924,42 (dois 

mil novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos). Ao 

final, requer o prosseguimento do feito mediante a realização dos atos 

expropriatórios específicos ao rito.

 POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, DECLARO 

QUITADO O DÉBITO REFERENTES AOS MESES DE JUNHO, JULHO, 

SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2.013 e JANEIRO, FEVEREIRO, 

MARÇO, ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2.014, e JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do Mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

O continuará seu regular trâmite em relação aos meses de março, abril, 

maio, agosto e outubro de 2.013, bem como maio e agosto de 2.014, no 

valor de R$ 2.924,42 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais e 

quarenta e dois centavos).

Assim sendo, determino:

 i) O bloqueio online, pelo Sistema BACEN-JUD, de valores eventualmente 
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encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado. (C.P.F., n.º 

958.909.801 – 06 e R.G., n.º 1440198 – 3, fls. 104) Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, bloqueie-se a importância encontrada e, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Em seguida, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, apresentar manifestação em 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil. Na hipótese negativa, faculto à exeqüente indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a 

remessa do presente feito ao arquivo;

ii) A realização de pesquisa via RENAJUD, a fim de localizar bens em nome 

do devedor;

iii) O protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil;

iv) A inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito: SERASA e 

S.P.C.;

v) Seja expedido ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá – 

MT, a fim de localizar bens em nome do devedor;

vi) Em seguida, a intimação da parte Exequente, para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 339436 Nr: 10224-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLG, RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.167/167-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.REVOGO A 

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO EXECUTADO E O MANDADO DE 

PRISÃO EXPEDIDO NESSES AUTOS EM DESFAVOR DO MESMO.Sem 

custas.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de 

outubro de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 720409 Nr: 15823-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGBDS, LBLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.72/72-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 22 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 973262 Nr: 10831-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDAM, RMDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.51/51-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1050193 Nr: 46521-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSFDS, KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.38/38-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1052597 Nr: 47677-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMC, JMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.29/29-VERSO, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1058995 Nr: 50504-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMC, JMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.37/37-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 466092 Nr: 33426-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPA, MPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 
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OAB:10130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, RONALDO MONTEIRO FEGURI - 

OAB:8328/MT

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.70/70-VERSO, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 970502 Nr: 9536-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRJ, SRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Novak - OAB:OAB/MT 

10.886

 Vistos, etc.

Autos n.º 970502

Trata – se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por GABRIELI 

ROSA JÁCOMO, menor representado por STÉPHANIE ROSA JÁCOMO, em 

face de HILARIO MOISES DA CRUZ, a fim de receber o valor de R$ 698,07 

(seiscentos e noventa e oito reais e sete centavos), referentes aos 

meses de dezembro de 2.014, janeiro e fevereiro de 2.015, bem como as 

prestações que se vencerem no curso da ação.

O Executado apresentou Justificativa alegando que a única parcela em 

aberto era a do mês de dezembro de 2.014, cujo pagamento fora 

devidamente realizado; em relação as parcelas do mês de janeiro e 

fevereiro de 2.015, estas foram pagas quando da realização do 

pagamento da matrícula e da primeira mensalidade do menor. Ao final, em 

síntese, pugna pelo reconhecimento da quitação do débito. Com a petição 

vieram documentos. (fls. 75/79).

Em 25.07.2017 a Exequente apresenta planilha atualizada do débito, no 

valor de R$ 9.923,68 (nove mil novecentos e vinte e três reais e sessenta 

e oito centavos), referentes ao período de dezembro de 2.014 a julho de 

2.017. Ao final, em síntese, requer a prisão civil do Executado, bem como 

sejam oficiados o Banco Sicredi e a empresa UBER, para a realização dos 

descontos em folha de pagamento.

 Em síntese, com vistas dos autos o membro do Ministério Público emitiu 

parecer favorável à prisão civil do executado, referentes às prestações 

alimentícias inadimplente do ajuizamento da ação até a data da citação do 

devedor. (fls. 89/93 – verso).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata – se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Gabrieli Rosa 

Jácomo, menor representado por Stéphanie Rosa Jácomo, em face de 

Hilário Moises da Cruz, a fim de receber o valor de R$ 698,07 (seiscentos 

e noventa e oito reais e sete centavos), referentes aos meses de 

dezembro de 2.014, janeiro e fevereiro de 2.015, bem como as prestações 

que se vencerem no curso da ação.

Na Ação de Retificação de Registro Civil de Pessoa Física C/C Alimentos 

Provisórios, Código 746860, que tramitou perante a 3.ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões da Capital - MT, o genitor ficou obrigado a pagar o 

equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. (fls. 

25/26 - verso). Contudo, a Exequente informa que o débito está em aberto.

Inicialmente, esclareço que o objeto da ação consiste no período de 

dezembro de 2.014, janeiro e fevereiro de 2.015, sem prejuízo da inclusão 

automática das prestações alimentícias no curso da ação. (Súmula n.º 309 

do S.T.J.).

Pois bem.

Em que pese o Executado apresentar justificativa e defender a 

inexistência da dívida alimentar dos meses cobrados na petição inicial, 

qual seja, dezembro de 2.014, janeiro e fevereiro de 2.015, uma vez que o 

comprovante acostado às fls. 76 comprova a quitação do mês de 

dezembro de 2.014 e os comprovantes acostados às fls. 78/79 

comprovam o pagamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2.015, 

entendo que se houve o pagamento o foi de forma parcial. Isso porque o 

comprovante de fls. 76 evidencia que o valor de R$ 222,00 (duzentos e 

vinte e dois reais) não é suficiente para saldar o débito alimentar cobrado.

 Além disso, em relação aos comprovantes de pagamento de 

mensalidades, é certo que aquele que paga alimentos deve fazer 

conforme estabelecido na Sentença, porquanto o pagamento in natura é 

diverso do fixado judicialmente. Vejamos a Jurisprudência:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, SOB O RITO DO ARTIGO 

733 DO CPC - ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ACORDO JUDICIAL PARA 

EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO IN NATURA AO ALIMENTADO - PEDIDO DE 

COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE, EM TESE - INADIMPLEMENTO DE 

DÉBITOS ALIMENTARES ATUAIS - PRISÃO CIVIL - POSSIBILIDADE - 

ALEGAÇÕES DE ACORDO VERBAL E SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES 

DO ALIMENTANDO, POR MEIO DE PRESTAÇÃO IN NATURA - DILAÇÃO 

PROBATÓRIA NA VIA WRIT - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO QUE 

DETERMINA O PAGAMENTO DAS VERBAS ALIMENTARES SOB PENA DE 

PRISÃO DE ATÉ 60 DIAS - DECRETO PRISIONAL - NÃO EXPEDIÇÃO - 

ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 109416 RS 2008/0137376-9, Relator: 

Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 05/02/2009, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2009)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

FAMÍLIA. ALIMENTOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PAGAMENTO IN 

NATURA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que fixada a 

prestação alimentícia, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma 

determinada pela sentença, não sendo possível compensar os alimentos 

arbitrados em pecúnia com parcelas pagas in natura. Precedentes. 2. 

Agravo regimental desprovido. (STJ , Relator: Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA)

Desse modo, o executado deve pagar os alimentos em pecúnia e não de 

outra forma, tal como pagamento de mensalidade, como proposto por ele.

 Em 25.07.2017 a Exequente apresentou planilha atualizada do débito, no 

valor de R$ 9.923,68 (nove mil novecentos e vinte e três reais e sessenta 

e oito centavos) com o abatimento do valor depositado às fls. 76, 

referentes ao período de dezembro de 2.014 a julho de 2.017.

Desse modo, considerando a ausência de comprovantes de pagamento do 

débito alimentar, bem como a inexistência de fato extintivo ou modificativo 

do direito da parte Exequente, o débito ainda persiste: R$ 9.923,68 (nove 

mil novecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), referentes 

ao período de dezembro de 2.014 a julho de 2.017, sem prejuízo da 

inclusão automáticas das prestações que se vencerem no curso da ação. 

(Súmula n.º 309 do S.T.J., C/C art. 323 do C.P.C.).

 Ressalto que o Código Civil dispõe que, “se, fixados os alimentos, 

sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de 

quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. (art. 

1699, CC).

 Com o advento do Novo Código de Processo Civil o legislador oportunizou 

ao credor da verba alimentar a prisão civil do executado bem como o 

protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC).

Vejamos a Doutrina:

[...]

Não havendo o pagamento ou não sendo aceita a justificativa, a sentença 

ou a decisão interlocutória será protestada. Perceba-se que a parte final 

do caput do art. 528 refere-se ao pronunciamento judicial, pelo que se 

verifica que a possibilidade de protesto não está voltada não só às 

sentenças, como também às decisões interlocutórias, numa clara exceção 

à regra prevista no art. 517, a qual circunscreve o protesto para as 

sentenças transitadas em julgado.

Assim, mediante o não pagamento, além do protesto, o juiz ordenará a 

prisão do executado pelo período de um a três meses (§ 3º). Não haverá 

mais dúvidas a respeito da possibilidade do juiz fixar o limite máximo da 

prisão em 90 (noventa) dias, porquanto o art. 19 da Lei 5.478 que se 

referia ao máximo de 60 (sessenta) dias, foi revogado. (WAMBIER et al., 

2015).

[...]

Conclui-se, então, que a decretação de prisão civil bem como o protesto 

do pronunciamento judicial, cumulativamente, não constitui medida 

excessiva.

Desse modo, há de se aplicar ao caso em tela, o art. 5º, inciso LXVII da 

Constituição Federal que preceitua:

"Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
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natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade nos seguintes termos: (...); LXVII - não haverá 

prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

(...)”.

POSTO ISSO, em consonância parcial com o membro do Ministério Público, 

com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do NCPC, DECRETO 

A PRISÃO CIVIL do executado/devedor HILÁRIO MOISÉS DA CRUZ, 

qualificado nos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Ainda, expeça – se ofício ao órgão empregador do Executado: Banco 

Sicredi, situado na Avenida José Rodrigues do Prado, n.º 60-66, Bairro 

Santa Rosa, Cuiabá – MT (fls. 85, penúltimo parágrafo), para que proceda 

com o desconto de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos 

(fls. 25/26 – verso) e deposite a mencionada quantia na Conta n.º 05591 – 

8, Agência n.º 7778, Banco ITAÚ, de titularidade da genitora da parte 

credora, todo dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de incorrer no ilícito 

penal tipificado no art. 330 do Código Penal e no art. 22 da Lei de 

Alimentos.

 Determino, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos do 

art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.

Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem como o 

necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.

Outrossim, necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a 

autoridade policial encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, 

deverá o conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 877125 Nr: 14887-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL FAUSTO CONCEIÇÃO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE PEREIRA LEMOS COSTA, IRISMAR 

PEREIRA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED SALIES FONSECA - 

OAB:3651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 877125

Trata – se de EMBARGOS À EXECUÇÃO formulado por ODENIL FAUSTO 

DA CONCEIÇÃO COSTA em face de FELIPE PEREIRA LEMOS COSTA e 

IRISMAR PEREIRA LEMOS.

Nos autos em apenso sob o código 718661, houve sentença de extinção 

da ação de execução.

Deste modo, denota - se não haver interesse quanto ao prosseguimento 

do presente feito ante o julgamento da ação, nos autos em apenso.

O art. 485 inciso VI, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo (...).

Assim sendo, JULGO EXTINTO sem visto que os autos em apenso foram 

extinto, não havendo pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido para a continuação do presente feito que se trata de embargos à 

execução.

Sem custas.

Transitado em Julgado certifique – se e remeta – se ao arquivo, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 836010 Nr: 41070-37.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMTC, EDMODS, RCDS, MRFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Ante ao requerimento de desistência da presente ação, fl. 94, intime - se a 

Defensoria Pública para se manifestar nos autos.

Após, dê - se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1273895 Nr: 28969-26.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEMDS, JJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 376920 Nr: 12850-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAS, LAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 376924 Nr: 12851-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAS, LAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 777271 Nr: 30623-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS, AIDS, JFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Autos n.º 777271

O Executado não foi intimado ainda. (fls. 45 e 69).

Após a obtenção da maioridade civil a credora Lucilene Francisca de 

Souza requereu a desistência da ação. (fls. 75).

Assim sendo, HOMOLOGO o pedido de desistência (fls. 75) por parte da 

autora da presente ação (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo-a sem 

resolução do mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Isento da condenação em custas e verba honorária, pois concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

NCPC, às partes.

Transitado em julgado, certifique-se.

O feito continuará tramitando apenas em relação ao credor Adriano Inácio 

de Souza.

Intime-se a Defensoria Pública, para apresentar planilha atualizada do 

débito, bem como cópia da sentença proferida nos autos principais, 

visando verificar o montante a ser pago mensalmente a título de pensão 

alimentícia, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com os cálculos nos autos, nos termos do artigo 528 do Novo Código de 

Processo Civil, intime-se o devedor (carta precatória) para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento das prestações alimentícias vencidas, 

referentes aos meses constantes nos cálculos apresentados pela 

Defensoria Pública, bem como as prestações que se vencerem no curso 

da ação, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

 Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 831764 Nr: 37400-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YCDS, DBCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:OAB/MT 15.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O

 DELIBERAÇÕES:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Compareceu o 

Advogado do requerente, informando que na realizada o filho do Sr. Nilton 

e da falecida Sra. Helena, Yuri Correia de Souza é maior e capaz, estado 

frequentando atualmente faculdade; não obstante as informações de fls. 

97/100.Assim sendo, apesar das contradições de informações, tais 

questões patrimoniais deverão ser resolvidas entre o requerente e o 

herdeiro da falecida em processo de inventário; dispensando qualquer 

produção probatória nos presentes autos.Isto posto, entendo por bem pela 

perda do objeto da ação extinguindo a presente sem resolução do mérito, 

Por Sentença (Art. 485, VI, CPC).Diante das informações constantes das 

fls. 97/100, em que a Advogada peticionante informa quanto a existência 

de uma ação de interdição do filho Yuri Correia de Souza, tendo como 

curadora Sra. Diana Brasilina Correa de Arruda e eventualmente 

administradora do espólio da falecida (Processo Código: 

8203-20.2015.811.0041); uma vez que não intimada não compareceu em 

audiência, determino a sua intimação para conhecimento quanto a extinção 

do presente feito.Sai intimado o Advogado do requerente da presente 

Decisão, bem como para que junte substabelecimento, no prazo de 10 

(dez) dias.Transitado em julgado, arquive-se.Cumpra-se.Luis Fernando 

Voto Kirche Juiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1043779 Nr: 43362-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSA, HSAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1043779

A presente ação fora ajuizada em 10.08.2015 (fls. 04), e até o presente 

ano (2018) o executado não foi citado/intimado, conforme se verifica nas 

certidões de fls. 39 e 48.

O credor devidamente representado por sua genitora requer a intimação 

do executado via edital (fls. 45/46).

Nada obstante, o § 3.º do art. 256 do C.P.C., estabelece que “O réu será 

considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de 

sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações 

sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos”, e por isso, isto é, pelo fato de não 

terem sido esgotadas todas as tentativas de localização a intimação via 

edital é inviável.

 Desse modo, indefiro o pedido de intimação por edital.

 Visando dar celeridade ao feito determino seja realizada pesquisa 

INFOSEG, a fim de localizar o endereço do executado.

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC.

Desde já autorizo a citação por hora certa (arts. 252 e seguintes do 

C.P.C.), desde que presentes seus requisitos.

 Com as informações nos autos, nos termos do artigo 528 do Novo Código 

de Processo Civil, intime-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento das prestações alimentícias vencidas, referentes aos meses 

de julho de 2.015 a agosto de 2.016, no valor de R$ 5.824,82 (cinco mil 

oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos), provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, cujo valor deverá ser 

depositado na Conta Corrente n.º 00045774 – 3, Agência n.º 0016, Caixa 

Econômica Federal, de titularidade da representante legal do Credor (fls. 

25).

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Havendo pedido de citação por edital, e levando – se em consideração 

que o Executado apesar de ser conhecido encontra-se em local incerto 

nos termos do art. 256, § 3º do Novo Código de Processo Civil, determino 

a citação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, do 

Novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da U.F.M.T., como curador especial do devedor.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 829670 Nr: 35438-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGGDA, MWGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.46/46-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 852449 Nr: 55253-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBAR, MARIA LINDALVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BATISTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.104/104-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 2018. 

Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 403922 Nr: 35545-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESO, DCDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 403922

Verifico que o credor já obteve a maioridade civil. (fls. 15).

Assim sendo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal do Senhor Renan Eloy da Silva Oliveira dos Santos, 

para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo 

Código de Processo Civil. (art. 485, IV, do NCPC).

Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimar a autora para 

regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 485, 

IV, do NCPC).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1161755 Nr: 36667-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSC, CESC, ALSDS, MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1161755

Nos autos de Código 1070147 as partes realizaram acordo, estabelecendo 

a suspensão dos presentes autos até o cumprimento integral da 

transação, conforme consta às fls. 67/68.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo entabulado pelas partes 

e SUSPENDO o andamento deste feito pelo prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. (art. 922, caput, do CPC).

Decorrido o prazo, certifique-se, bem como manifeste a parte exequente 

quanto ao cumprimento do acordo no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que caso não haja manifestação após o transcurso do prazo 

considerar-se-á quitado o débito exequendo (art. 924, II e III, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1033204 Nr: 38210-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAMARA THALIÉRY DOS 

SANTOS - OAB:18.360/O

 Vistos, etc.

Autos n.º 1033204

Intime-se o advogado da parte Exequente, para se manifestar sobre os 

documentos de fls. 44/44 no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, determino a intimação pessoal da parte 

Exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 330503 Nr: 2175-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLRL, CNFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MARCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO - OAB:3705, FRANCISCO DE SALLES ALMEIDA 

MAFRA FILHO - OAB:10.926-B/MT, NPJ-UFMT - OAB:6274, ODILZON 

DAS NEVES GRAUZ - OAB:965, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:4683/MT, SÍLVIA 

REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149-B- UFMT

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.95/95-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.REVOGO A 
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DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO EXECUTADO E O MANDADO DE 

PRISÃO EXPEDIDO NESSES AUTOS EM DESFAVOR DO MESMO.Sem 

custas.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de 

outubro de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 720468 Nr: 15877-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDJ, RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, EURICLES MÁRIO DA SILVA JÚNIOR - OAB:11.965-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.170/170-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1020347 Nr: 32106-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDC, RCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BEZERRA BENEVIDES 

RAMOS - OAB:13.350

 Vistos, etc.

Autos n.º 1020347

O Executado já está ciente dos termos da presente ação, haja vista que 

sua prisão civil fora efetivada em 09.08.2016.

Levando – se em consideração que o débito ainda persiste, uma vez que 

a parte exequente requer a continuidade do feito (fls. 78/78 – verso), 

revogo a decisão que decretou a prisão civil do Executado (fls. 61/62) e 

determino seja expedido ofício ao Comando Geral da Polícia Militar e à 

Polinter, para que tomem conhecimento da presente decisão.

 O devedor já está ciente dos termos da ação. Portanto, torna-se 

desnecessária nova intimação.

 Assim sendo, intime-se a parte Exequente, para requerer o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1020345 Nr: 32105-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDC, RCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BEZERRA BENEVIDES 

RAMOS - OAB:13.350

 Vistos, etc.

Autos n.º 1020345

Defiro os pedido de fls. 71/71 – verso e determino:

 i) Seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, 

solicitando informações quanto à existência de valores a título de Fundo 

de Garantia Por Tempos de Serviço (FGTS) e PIS;

ii) O protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil;

iii) A inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito: SERASA e 

S.P.C.;

iv) Em seguida, intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 837207 Nr: 42059-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDNB, RARDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.73/73-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 948624 Nr: 59484-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSGDS, SLSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls. 35/35-VERSO, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 383436 Nr: 19083-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKM, KRM, AVC, KDVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA DE BRITO E 

SILVA RAMOS - OAB:11.197/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 383436

Os credores, maiores e capazes, não foram intimados pessoalmente, 

conforme se verifica na certidão de fls. 102.

Desse modo, cumpra-se o disposto às fls. 99, terceiro parágrafo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 975743 Nr: 11988-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12.068, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Não tendo 

comparecida a parte autora, bem como não tendo sido localizado o 

requerido, conforme Certidão de fls. 94, resta prejudicada a apresente 

audiência.Intime-se a parte requerente pessoalmente para que informa no 

prazo de 15 (quinze) quanto ao interesso no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham conclusos.Cumpra-se.Luis 

Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1125234 Nr: 21016-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMD, LLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1125234

De acordo com o despacho inicial (fls. 26/26 – verso) estão sendo 

processadas 02 (duas) execuções nos presentes autos:

i) Art. 528 do C.P.C., referente aos meses de abril, maio e junho de 2.016, 

mais as prestações que se vencerem no curso da ação;

ii) Art. 523 do C.P.C., referente ao período de abril de 2.012 a março de 

2.016.

Às fls. 80 a parte Exequente ratifica que os seguintes períodos estão 

pagos:

 i) Abril de 2.012 a setembro de 2.014;

ii) Abril de 2.016 a julho de 2.017.

De outro lado, aduz que os seguintes meses estão inadimplentes:

i) Outubro, novembro e dezembro de 2.014;

ii) Janeiro a dezembro de 2.015;

iii) Janeiro a março de 2.016.

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, DECLARO 

QUITADO O DÉBITO REFERENTES AOS MESES DE ABRIL DE 2.012 A 

SETEMBRO DE 2.014 e ABRIL DE 2.016 A JULHO DE 2.017, e JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do Mérito, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Isento as partes das custas processuais bem como verba honorária, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Transitado em julgado, certifique-se.

 Em relação ao débito remanescente (Outubro, novembro e dezembro de 

2.014, Janeiro a dezembro de 2.015 e Janeiro a março de 2.016), entendo 

que estes devem ser processados pelo rito expropriatório, pois o período 

remanescente está dentro daquele (período) cobrado no item “ii” 

supramencionado.

 Considerando que o Executado se manifestou às fls. 34/34 – verso, 

entendo ser desnecessária nova intimação do devedor.

Assim sendo, intime-se a parte Exequente, para requerer o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1014151 Nr: 29375-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFTRDS, PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1014151

Trata – se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por SUSAN KATIA 

RUEDA DA SILVA em face de NIVEA FERNANDA TEIXEIRA RUEDA DOS 

SANTOS .

À fl. 106, a requerente requereu a desistência da presente ação.

A requerida devidamente intimada para se manifestar quanto à desistência 

da presente ação por parte da exequente, fl. 115, não se manifestou, 

conforme certidão de fl. 116.

Assim sendo, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação, fazendo-o por sentença, por consequência, JULGO

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimem-se as partes.

Deixo de condenar em custa, pois foi concedida a justiça gratuita.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, observando as cautelas 

necessárias.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 330507 Nr: 2179-20.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLRL, CNFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PACHECO DE REZENDE 

- OAB:3244/MT, NPJ-UFMT - OAB:6274

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 839119 Nr: 43652-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, RUTH AIARDES - OAB:15.463/MT, SAMUEL RICHARD 

DECKER NETO - OAB:4965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 839119

Defiro integralmente os pedidos de fls. 213/217 e determino:

i) O bloqueio online, pelo Sistema BACEN-JUD, de valores eventualmente 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado. (fls. 22, 

C.P.F., n.º 483.355.099 – 72). Existindo saldo razoável para a garantia do 

juízo, bloqueie-se a importância encontrada e, proceda-se a transferência 

da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos 

preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos 

termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Em seguida, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, 

para, querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 854, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese negativa, 

faculto à exeqüente indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a remessa do presente feito 

ao arquivo;

ii) A pesquisa via INFOJUD, a fim de localizar bens em nome do devedor;
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iii) A pesquisa via RENAJUD, a fim de localizar bens em nome do devedor;

iv) O protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil, após as devidas atualizações;

v) A inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito: SERASA e 

S.P.C.;

vi) A intimação da parte Executada, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena 

de a inércia ser considerada atentado à dignidade da justiça, nos termos 

do art. 774, V, do C.P.C.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1307219 Nr: 10169-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO VOTO KIRCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6.636 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1307219

Considerando que o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (fls. 354/359 – verso) transitou em julgado sem interposição 

de recurso (fls. 361), certifique – nos autos de Código 909119.

Após, arquivem – se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 373062 Nr: 9480-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACO, PDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.95/95-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.REVOGO A 

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO EXECUTADO E O MANDADO DE 

PRISÃO EXPEDIDO NESSES AUTOS EM DESFAVOR DO MESMO.Sem 

custas.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de 

outubro de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 242759 Nr: 11270-08.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBPBC, MDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810/MT, MARLOS RANGEL ARRUDA FERREIRA - OAB:19.791/MT, 

MAYARA RODRIGUES ANDREGHETI - OAB:19.779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13287, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999, REINALDO 

JOSETTI DE OLIVEIRA - OAB:11145/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 242759

Analisando os documentos de fls. 216/227 verifico que o despacho de fls. 

212 não fora cumprido pelo Exequente.

Desse modo, reitere-se o despacho de fls. 212.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 24 de outubro de 2.018.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1033187 Nr: 38196-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 

7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18983/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1033187

Intime-se o advogado da parte Exequente, para esclarecer sobre a 

realização de acordo no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, determino a intimação pessoal da parte 

Exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 290173 Nr: 10507-70.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR GILIOLI - 

OAB:6696/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 290173

Pelo teor da petição acostada às fls. 220 e recibo de fls. 221 verifico que 

o período de 25.09.2007 a 25.11.2010 está quitado.

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, DECLARO 

QUITADO O DÉBITO REFERENTE AO PERÍODO DE 25.09.2007 a 

25.11.2010, e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do Mérito, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Isento as partes das custas processuais bem como verba honorária, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Transitado em julgado, certifique-se.

 O feito tramitará em relação a cobrança de verba honorária devida ao 

Advogado Mário Lúcio Franco Pedrosa. (fls. 227, 229, item “I” e 275).

Defiro o pedido de fls. 276 e determino:

i) A vinculação dos valores penhorados às fls. 241/242 e a consequente 

expedição de alvará judicial, conforme determinado às fls. 247, item “I”;

ii) Seja expedido mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do NCPC);

iii) O protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil;

iv) A inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito: SERASA e 

S.P.C.
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v) Com a certidão do oficial de justiça nos autos, a intimação da parte 

Exequente, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 152608 Nr: 6758-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHMF, GVMF, ESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Vistos, etc.

Autos n.º 152608

Considerando que apenas a Senhora Giovanna Victória Miranda Figueira 

fora citada pessoalmente (fls. 237), expeça – se edital, a fim de intimar o 

Senhor Mikael Henrique Miranda Figueira, conforme determinado às fls. 

233, terceiro parágrafo.

Não havendo manifestação, voltem conclusos para extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 777920 Nr: 31299-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKQM, FKQDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 777920

A parte Exequente requer a penhora e a transferência dos valores 

apresentados pela Caixa Econômica Federal (fls. 116) em seu favor. (fls. 

117).

Desse modo, expeça-se ofício a Caixa Econômica Federal, para que 

penhore os valores indicados no Ofício n.º 72. (fls. 116).

 Intime-se o Executado, por meio de seu representante legal (art. 841, § 1.º 

do C.P.C.), para se manifestar em 05 (cinco) dias sobre a penhora 

realizada.

 Decorrido o prazo sem manifestação, proceda – se com as diligências 

necessárias para a transferência do numerário indicado às fls. 116, para 

a conta indicada às fls. 12.

Intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 889937 Nr: 23175-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRDC, JARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SOARES MIRANDA - 

OAB:5911/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 889937

Intime-se a parte Autora, para se manifestar sobre os documentos de fls. 

59/61 no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalto que eventual cumprimento de sentença deverá ser ajuizado via 

P.J.E.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, observando-se as 

cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 956472 Nr: 3309-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDM, EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA OLIVEIRA MOURA - 

OAB:OAB/MT 20.379

 Vistos, etc.

Autos n.º 956472

Defiro o pedido de fls. 82.

Em seguida, intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 718661 Nr: 9337-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPLC, IRISMAR PEREIRA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL FAUSTO CONCEIÇÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ROMANI - 

OAB:12143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 2018. 

Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 829669 Nr: 35437-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGGDA, MWGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.60/60-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 755834 Nr: 7894-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPAL, GPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: diogo poquivique de oliveira - 

OAB:16623, JESSYCA NAGANO BEZERRA - OAB:17185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls.186/186-verso, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.REVOGO A 

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO EXECUTADO E O MANDADO DE 

PRISÃO EXPEDIDO NESSES AUTOS EM DESFAVOR DO MESMO.Sem 

custas.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de 

outubro de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 226682 Nr: 33915-61.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, E, APDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6.656

 Vistos, etc.

Código: 226682

Verifico que os credores já obtiveram a maioridade civil. (fls. 08/09).

Assim sendo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal da Senhora Jessica Patrícia de Arruda Almeida e Érick 

de Arruda Almeida, para regularizar a representação processual no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 

1º, I, do Novo Código de Processo Civil. (art. 485, IV, do NCPC).

Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimar a autora para 

regularizar a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do 

NCPC).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 924041 Nr: 45896-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, coaduno com o parecer do 

representante do Ministério Público de fls. 44/45, com fulcro no artigo 485, 

III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 22 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1117093 Nr: 17511-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFSA, JIADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A corroborar com todo o exposto, impende destacar que a revisão de 

alimentos só deve ser feita quando fundada em situações reais de 

incapacidade contributiva, como ocorre neste caso. Os pais, indiferente o 

caminho que cada um tenha seguido, têm a responsabilidade de sustentar 

seus filhos.Não consta nos autos o quanto a representante da menor 

requerida aufere mensalmente, sendo que a menor possui gastos 

indispensáveis com educação, saúde e demais necessidades, desta 

forma, entendo pela procedência da ação, visto que o requerente 

comprovou parcialmente a modificação das suas condições financeiras. 

POSTO ISSO, e pelo mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido do 

autor por sentença (Art. 487, I do CPC), ante os motivos acima exposto, 

para minorar os alimentos devidos pelo genitor a seu filho, fixando-o no 

importe de 20,97% do salário mínimo, hoje equivalente a R$ 200,00 

(duzentos reais) a serem depositados na conta a ser fornecida pela 

genitora, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês. Confirmo a liminar de fls. 

25/25-verso.Deixo de condenar honorários sucumbenciais em virtude da 

parte autora ser beneficiária da assistência judiciaria gratuita. Transitado 

em julgado, arquive-se, procedendo às devidas baixas e 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de 

julho de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 965576 Nr: 7204-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HHF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DE SOUZA NEVES 

- OAB:6044-E, ELIZABETH MARIA DE SOUZA NEVES MIOTTO - 

OAB:7368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VIEIRA JUNIOR - 

OAB:3969, ROGÉRIO CONCEIÇÃO PAULO - OAB:15886, WAGNER LUIZ 

RIBEIRO ROCHA - OAB:15.880/MT

 POSTO ISSO, DEIXO DE ACOLHER o pedido de exoneração de alimentos e 

o pedido de partilha de bens, por sentença (art. 487, I do CPC), tendo em 

vista que não há qualquer documento que demonstre que as partes detêm 

a propriedade dos bens móveis ou imóveis que se busca partilhar, 

conforme acima explicitado.Sem custas, por se tratar de assistência 

judiciária gratuita, a qual estendo para a parte requerida. Quantos aos 

honorários advocatícios, condeno a parte autora ao pagamento de 10% do 

valor atribuindo a causa, contudo, a obrigação ficará suspensa nos 

termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil. Às providências 

necessárias. Transitado em julgado, arquive-se, procedendo às devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 841984 Nr: 46117-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VIEIRA JUNIOR - OAB:3969, 

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - OAB:15.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra - se despacho de fl. 79.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1037443 Nr: 40298-06.2015.811.0041
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 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, Telma Fernandes da Silva - OAB:OAB/MT 10589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo da Silva Nascimento 

- OAB:OAB/MT 19205

 POSTO ISSO, DEIXO DE ACOLHER o pedido inicial de partilha de bens, por 

sentença (art. 487, I do CPC), tendo em vista que não há qualquer 

documento que demonstre que as partes detêm a propriedade dos bens 

móveis ou imóveis que se busca partilhar, conforme acima explicitado.Sem 

custas, por se tratar de assistência judiciária gratuita, a qual estendo para 

a parte requerida. Quantos aos honorários advocatícios, condeno a parte 

autora ao pagamento de 10% do valor atribuindo a causa, contudo, a 

obrigação ficará suspensa nos termos do artigo 98, § 3º do Código de 

Processo Civil. Às providências necessárias. Transitado em julgado, 

arquive-se, procedendo às devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1132589 Nr: 24115-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR EROTILDES DE JESUS DA COSTA, EDILEIA DE 

JESUS DA COSTA, ANDRE LUIS JESUS DA COSTA, WILLIAN LUIS JESUS 

DA COSTA, LUIS MARCELO DO ESPÍRITO SANTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADILIO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8906/MT, WANYA MAGALHÃES FERREIRA DO NASCIMENTO - 

OAB:15762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Código: 1132589NADIR EROTILDES DE JESUS DA COSTA, 

devidamente qualificada nos autos ingressou em juízo com o presente 

pedido de AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO dos bens deixados por 

ADILIO ALVES DA COSTA, falecido em 08/04/2016, fl. 19.Juntou 

documentos, fls. 13/41.Carreou aos autos as certidões negativas da “de 

cujus” perante a Fazenda Pública Federal (fl.30), Estadual/MT (fl.28) e 

Municipal (fl.29).Certidão informando que não consta testamento em nome 

do falecido, fl. 45.Documento comprovando a isenção do imposto sobre 

causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD (fl. 

46).Partilha amigável, fls. 102/105.É o relatório.Decido.Trata-se de 

interesses não tutelaveis pelo Ministério Público, vez que não há pessoa 

incapaz, conforme dispõem os artigos 177 e seguintes do CPC.Verifica-se 

que, na presente ação foram cumpridas todas as formalidades legais.A 

inventariante cumpriu todas as determinações judiciais, anexou certidões 

negativas do “de cujus” da Fazenda Pública Federal (fl.30), Estadual/MT 

(fl.28) e Municipal (fl.29). Certidão ANOREG, fl. 45.Documento 

comprovando a isenção do imposto sobre causa mortis e doação de 

quaisquer bens ou direitos – ITCD (fl. 46).Desta forma, não há ôbice para a 

homologação do presente feito, conforme petição de fls. 102/105.Em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 

do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, o arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de 

ADILIO ALVES DA COSTA, falecido em 08/04/2016, fl. 19, na forma 

descrita, por meio do esboço de fls.102/105, atribuindo aos herdeiros 

respectivo quinhão, salvo erros ou omissões e ressalvando-se possíveis 

direitos de terceiros eventualmente prejudicados.Transitada em julgado, 

expeça-se formal de partilha e os alvarás para venda dos 

veículos.Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1087728 Nr: 5070-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELINA DE ARAÚJO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCELO DE ARAUJO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO e o que mais dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, determino a expedição do 

competente Alvará Judicial em favor da autora MANOELINA DE ARAÚJO 

SANTOS, para levantamento de valores referente ao benefício do INSS nº 

6048363048 em nome do falecido MARCELO DE ARAUJO 

SANTOS.Determino ainda a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor da 

Requerente MANOELINA DE ARAÚJO SANTOS, para que realize a 

transferência de domínio do veículo VW/GOL 1.0, Ano/Fab 2008, Ano/Mod 

2009, Placa NJB9377, que está no nome do falecido (fl. 15), para o seu 

nome.Após, o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de 

outubro de 2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1019080 Nr: 31418-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFCC, RJDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES:Dada a palavra ao Defensor Público: MM Juiz – 

Considerando que o requerido não foi localizado no endereço obtido junto 

ao Sistema INFOSEG, como se observa da Certidão às folhas 44, 

reiteramos o pedido de Citação por Edital do requerido feito às folhas 

34.Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Realizada a pesquisa junto ao 

Sistema INFOSEG do endereço do requerido, o mesmo não foi localizado 

pelo oficial de justiça, motivo pelo qual resta prejudicada a presente 

audiência.Redesigno a presente audiência para a data de 11/12/2018, às 

14h45min.Cite-se e intime-se o requerido por Edital.Intime-se a parte 

requerente.

Ciente o Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se.Luis 

Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1136328 Nr: 25768-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19.605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 Vistos, etc.

Autos n.º 1136328

Verifico que as fls. 530/534 – verso foi concedida medida cautelar 

determinando:

i) A quebra do sigilo fiscal e tributário do Requerido, mediante pesquisa 

junto ao Sistema INFOJUD, bem como seja expedido ofícios às Juntas 

Comerciais do Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, 

para verificar quais empresas pertence ao Requerido ou que ele faça 

parte. Havendo comprovação, determino desde já que as respectivas 

Juntas Comerciais se abstenham de realizar transferências de ações e/ou 

quotas para terceiros;

ii) A quebra de sigilo bancário, mediante pesquisa via BACEN-JUD junto às 

contas bancárias no Banco do Brasil, Banco SICREDI e Banco Bradesco, a 

partir da data da separação de fato do casal, possibilitando a partilha de 
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bens. Após, conclusos;

iii) Seja realizada pesquisa via RENAJUD, diante a ocultação de bens 

móveis em nome do ex-cônjuge, procedendo com os devidos bloqueios;

iv) Sejam expedidos ofícios aos Cartórios de Imóveis do Estado de Mato 

Grosso , Mato Grosso do Sul e São Paulo , para a realização de bloqueio 

de todos os bens a serem partilhados, tendo em vista que o Requerido 

está dilapidando e transacionando o acervo patrimonial.

Referida medida liminar foi concedida a mais de um ano por este Juiz, 

sendo que o cartório até a presente data não cumpriu com as 

determinações judiciais.

Assiste razão o advogado da parte Requerida (fls. 652/660) no tocando 

ao pedido de redesignação da presente audiência, vez que realizar a 

audiência sem as diligências anteriormente determinadas poderá causar 

prejuízo para ambas as partes no tocante a instrução probatória.

 Assim sendo, suspendo a audiência designada para a data de 

29.10.2018, às 14:00 horas. (fls. 636).

Por oportuno, cumpre salientar que o atual Gestor tomou posse junto ao 

Cartório da 5.ª V.S.F., apenas em julho desse ano e por determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça está realizando diligências no Cartório para 

regularizar a tramitação dos feitos; dando prioridade as determinações da 

Correição.

 Isto posto, deixo aplicar sanções administrativas ao atual Gestor da vara; 

sendo que as mesmas deveriam ser aplicadas à Gestora que tomou 

conhecimento da decisão à época e não cumpriu com as determinações 

judiciais.

 Cumpram-se fielmente as determinações de fls. 530/534 – verso.

Intimem-se as partes da pessoa de seu advogado quanto a suspensão da 

audiência designada às fls. 636.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 220758 Nr: 29037-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFB, MMRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:13548/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:OAB/MT 

6079, DARCI INES JAGER PEREGO - OAB:15901, LOIDE SANTANA 

PESSOA - OAB:15187, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498/MT, 

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 220758.

Cumpra-se com urgência o primeiro parágrafo da decisão e fls. 484.

 Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031658-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FRIEDRICH POSSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA TEREZINHA FRIEDRICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata-se de ação que visa regular os termos da Curatela, pelo 

que, designo audiência para entrevista da requerida (art. 751, do NCPC), 

no dia _12____/__11___/2018, às __17___h__30___min. Cite-se a 

interditanda e intimem-se as partes para comparecerem ao ato, 

cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do NCPC). Em razão dos 

documentos acostados à inicial, que demonstram o problema de saúde da 

requerida (probabilidade do direito) e havendo fundado receio de dano, já 

que necessária a manutenção das despesas, e não havendo perigo de 

irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela e diante da 

previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio 

RICARDO FRIEDRICH POSSER como curador provisório da interditanda, a 

fim de que possa assisti-la, nos atos de natureza patrimonial e negocial 

(art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o compromisso (art. 759, 

do NCPC) e expeça-se alvará. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022811-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLANE TEIXEIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE TEIXEIRA DA ROCHA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a concordância do Ministério 

Público com a tramitação do feito como Arrolamento, impulsiono os autos 

para intimar a Inventariante a fim de, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

colacionar aos autos as certidões de dívida atualizadas das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal (expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT) em nome da falecida, 

bem como o comprovante de pagamento/isenção do ITCD, devidamente 

acompanhado da GIA-ITCD. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003044-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NILCE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

AILTON SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

ZENAIDE SOUSA PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

DOMINGOS SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

LEANDRO PIRES PINHEIRO (REQUERENTE)

EVANDRO PIRES PINHEIRO (REQUERENTE)

JOILSON SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

CLAUDICEIA CANDIDA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

ADAIL SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

LAUDICEIA CANDIDA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ZENILDE PINHEIRO ALVES (REQUERENTE)

ANDRE PIRES PINHEIRO (REQUERENTE)

ANA MARIA SOUZA DE ANDRADE (REQUERENTE)

JULIA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

LINDINALVA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Catiucia Lins de Almeida Gariglio OAB - MT0010126A-O 

(ADVOGADO(A))

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORACY DE SOUZA SA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a retificação do plano de 
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partilha, impulsiono os autos para intimar a herdeira Julia, única 

representada por procuradora diversa da que assiste a Inventariante, a 

fim de, no prazo de 10 dias, sobre ele se manifestar. Cuiabá/MT, 26 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008392-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. R. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

PROCESSO Nº 1008392-73.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [BEM DE FAMÍLIA] 

REQUERENTE: JOILSON RAMOS DA CONCEICAO REQUERIDO: ROZILEI DE 

SOUZA RAMOS DA CONCEICAO CITANDO(A): ROZILEI DE SOUZA 

RAMOS DA CONCEICAO FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO da PARTE RÉ, 

para que tome conhecimento da presente ação e do prazo de 15 (quinze) 

dias para contestar a mesma, que se não contestada, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial 

(art. 344 e 345 do CPC), cuja cópia segue em anexo. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso em que a parte requerente afirma 

que se casaram em 2004, mas que se encontra separada de fato do 

requerido há mais de 3 anos, e, desde então, não há notícias de seu 

paradeiro; que dessa união advieram dois filhos, hoje maiores; que não há 

bens móveis ou imóveis a serem partilhados; e, ao final, requerer a 

procedência do pedido, com a decretação do divórcio. 

DECISÃO/DESPACHO: Tendo em vista, que já foram realizadas pesquisas 

de endereço atualizado da réa, junto aos sistemas conveniados ao TJMT, 

cuja citação foi infrutífera, conforme a certidão do oficial de justiça de id. 

15091036, e não tendo o autor conhecimento do atual endereço, DEFIRO o 

pedido do autor, determino a citação da ré, por edital, para, querendo, 

contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em não sendo 

contestada ação, desde já, nomeio curador especial a ré, citado por edital, 

na pessoa do(a) Douto(a) Coordenador(a) do Núcleo de Prática Jurídicas 

do ICEC, que deverá ter vistas dos autos para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar de contestação. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Wandreia Alves Carvalho, Técnica Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiros Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035175-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT0008932A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035175-39.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação trazida no ofício de ID. 16178203, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 26 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036928-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L.S.M. (REQUERENTE)

HELLEN DAYANE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ RODRIGUES MARTINS ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1036928-94.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037038-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITÓRIA CORREA SCHOLZE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037038-93.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007671-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA GOMES ALMEIDA ZAITUNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS DO AMARAL ZAITUNE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1007671-24.2018 VISTOS, ETC. Manifeste-se o Ministério 

Público acerca da pretensão de ID. 15991348 e, não havendo 

discordância, desde já autorizo a expedição de Alvará para que a 

curadora provisória possa formalizar a compra dos terrenos mencionados 
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no alusivo petitório. No mais, determino que se implemente na integralidade 

a decisão de ID. 12807314, expedindo-se a intimação da curadora 

especial nomeada, bem assim o necessário para a realização da perícia. 

Às providências. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029491-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITUKO IGARASI SHIBUYA (REQUERENTE)

ADRIANI DA COSTA OCAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA VIVIANE DA SILVA OAB - MT9465/O (ADVOGADO(A))

CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT18552/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCKMIN SHINITI SHIBUYA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029491-36.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

13377218 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que a parte autora 

realiza a juntada de petições em duplicidade, o que apenas colabora para 

a avolumação desnecessária do processo virtual e, por consequência, 

compromete a sua célere tramitação. Necessário esclarecer ainda, que a 

Resolução TJ-MT/TP nº. 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

PJE, é hialina ao dispor que o peticionamento no processo virtual inicial e 

intermediário, deve ser efetuado através do editor de texto OU pela 

inclusão de arquivo em ‘pdf’, logo, SUPLICA-SE que não seja efetuado 

pelos dois meios, devendo as partes cooperarem para a rápida solução do 

litígio, obrigação instituída pela Lei Processual de 2015, sob pena de 

indisponibilização de visualização, por este juízo, das peças e documentos 

repetidamente encartados ao feito. De outro viés, verifico que não foram 

inseridas as descrições identificadoras de cada arquivo, 

pormenorizadamente, em desobediência às disposições do art. 32 e s.s, 

da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 – PJE. Outrossim, 

tendo em vista que o presente inventário refere-se aos bens deixados 

pelo Sr. Alckmin Shiniti Shibuya, não vislumbro pertinência para manter nos 

autos diversas certidões negativas expedidas em nome da meeira e 

herdeiros, razão pela qual, nos termos do art. 36 da Resolução TJ-MT/TP 

03/2018, determino a intimação da inventariante para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 20 (dias), e o seu silêncio importará na 

indisponibilização da visualização dos referidos documentos. 

Prosseguindo, tendo em vista a anuência dos envolvidos, o presente 

tramitará sob a forma de arrolamento comum, nos termos do artigo 664 do 

CPC/2015, devendo ser efetuadas as anotações pertinentes. De outro 

viés, indefiro o pedido de inclusão da genitora do de cujus, ID. 10555436, 

uma vez que, nos termos do inciso I do art. 1.829 do Código Civil, esta não 

concorre com a companheira e os filhos do de cujus, e, em consequência, 

determino a exclusão da Srª. Ituko Igarasi Shibuya e a inclusão dos filhos 

do falecido no polo ativo da presente demanda. De outro norte, constato 

que não aportou aos autos a certidão negativa de débitos gerais e débitos 

imobiliários expedidas pela Prefeitura de Cuiabá/MT, bem assim a certidão 

de inexistência de testamento deixado pelo extinto, expedida pelo CENSEC 

– Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o 

Provimento nº 56/2016 do CNJ, todas em nome do de cujus, razão pela 

qual, determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, traga aos autos os referidos documentos, sob pena de 

remoção do encargo. No mesmo prazo suso mencionado, a inventariante 

deverá trazer ao feito a comprovação de que o imóvel localizado à Rua 

305, quadra 95, nº 08, setor 05, Setor Tijucal, Cuiabá/MT, pertence ao 

falecido, pois na certidão registral de ID. 10555437 – Pág. 11, constam 

como promitentes compradores do referido imóvel a Sra. Albertina da Silva 

Alves e Sr. José Nito de Queiroz (aquisição averbada em 3.12.1985), não 

havendo nenhuma averbação do "termo de quitação" anexado ao ID. 

10555437 – Pág. 14. Nessa toada, no mesmo interregno supra citado, a 

inventariante deverá colacionar a este processo o comprovante de 

quitação da alienação fiduciária que recai sobre o veículo automotor 

Marca/Modelo Toyota, Étios HB X 13L, ano/modelo 2016/2017, cor prata, 

Chassi 9BRK19RT9H2081476, Renavam 01099919700, placa QBX 4954, 

alienado ao Banco Toyota. Deverá também, esclarecer quanto à forma de 

levantamento dos valores deixados em contas e investimentos bancários 

existentes em nome do falecido. No que concerne aos termos de renúncia 

translativa encartadas nos ID’s. 10648934 – Pág. 1 , realizada por Adriana, 

10648938 – Pág. 1, realizada por Henrique e, 11029462 – Pág. 1, realizada 

por Tatiane, postergo os recebimentos para após a comprovação de 

propriedade do imóvel correspondente à cessão de direitos. Pelo mesmo 

motivo acima exposto, postergo a apreciação do pedido de autorização de 

confecção de termo de renúncia a ser realizado pelo herdeiro incapaz, 

representado pela sua genitora. Aportando aos autos os referidos 

documentos, volvam-me conclusos para apreciação. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências." Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012542-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012542-34.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16133027 - "(...) De outro viés, atenta ao derradeiro memorial encartado 

pela parte exequente, ID. 10452477, no total de R$2.419,22 e extraindo os 

meses excluídos da execução por decisão judicial constantes no alusivo 

cálculo - 12/2016 e 01/2017 - obtém-se o saldo de R$1.809,08. Após, 

soma-se 10% de honorários, totalizando R$1.989,98 e subtrai-se o valor 

pago de R$1.729,90, chegando ao quantum de R$260,08, valor 

aproximado ao declinado pelo executado no ID. 11644854, no espeque 

atualizado de R$ 311,41 (trezentos e onze reais e quarenta e um reais). 

Em decorrência, concedo o prazo de 48 horas para que o executado 

deposite em juízo o valor apontado como devido, bem assim comprove o 

adimplemento das prestações que se venceram no curso da lide. (...)". 

Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038170-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MAURICE ABOU NAOUM BOULOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1038170-25.2017 VISTOS, ETC. Intime-se, pessoalmente, a 

parte autora para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de 

outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025229-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. D. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. D. S. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

KATYUCIA MARA DA SILVA OAB - MT22178/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025229-43.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16160484 - "(...) Sem prejuízo, intime-se o devedor para que efetue o 

pagamento da prestação de fevereiro do ano em curso, no prazo de 15 

dias. Decorrido in albis o prazo para o pagamento, certifique-se e intime-se 

a parte exequente para que se manifeste objetivamente em 

prosseguimento. Expeça-se o necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 

26 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037927-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE LUIZA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE LUIZ DA SILVA (INVENTARIADO)

EUNICE BRITO DA SILVA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037927-81.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15784167. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017284-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. N. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. M. D. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1017284-05.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16092514 - "VISTOS, ETC. Em atenção a petição de ID. retro, foi procedida 

consulta no Sistema SINESP/INFOSEG acerca da atual atividade 

desenvolvida pelo executado, a qual segue em anexo, devendo, todavia, 

ser atendida a decisão outrora proferida por este juízo, item 4 em diante, 

no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. Intime-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036880-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcia Diniz Soares (RÉU)

Outros Interessados:

DANIELE CRISTINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1036880-38.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. Prosseguindo, necessário salientar 

que os documentos anexados a exordial não contêm a devida descrição 

identificadora de cada arquivo, como também não estão cronologicamente 

organizados, conforme as disposições do art. 32 e s.s, da Resolução 

TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 - PJE, ad litteram: Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.(g.n) Em decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularizar a situação, acostando de forma 

individualizada a documentação, descrevendo cada arquivo 

minuciosamente, organizando-os cronologicamente, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o aludido interregno sem qualquer 

manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. De outro vértice, 

verifico, também, que não foi encartada a cópia da certidão de nascimento 

do infante, documento indispensável à propositura da presente ação, nos 

termos do art. 320, CPC/2015, razão pela qual, faculto, seja sanado o 

defeito apontado, no prazo de 15 (quinze) dias, igualmente, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme as disposições do art. 321, parágrafo 

único, do CPC/2015. Após, com o decurso do aludido prazo, conclusos 

para deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005391-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE ELENA IORIS DA ROSA OAB - MT6850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005391-80.2018.8.11.0041 Certifico que o 

Recurso de Apelação de ID 16189257 é tempestivo. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora/apelada a fim de, querendo e no prazo legal, 

oferecer contrarrazões ao recurso. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036159-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. N. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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E. L. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036159-86.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16182622 - "(...) De outro norte, necessário salientar que os interessados 

pretendem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, não acostaram ao feito a necessária e indispensável declaração 

de hipossuficiência, a ser por ele firmado, bem assim qualquer documento 

que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser 

indeferido o benefício de assistência judiciária. Constato, ainda, que não 

foram encartados aos autos, os documentos indispensáveis à propositura 

da presente ação, quais sejam, as cópias dos documentos pessoais dos 

interessados, bem assim não fora observada as disposições contidas no 

art.731 do NCPC, desta feita, faculto, igualmente, seja sanado os defeitos 

apontados, no mesmo lapso suso, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Decorrido o aludido 

prazo, certifique-se e, em seguida, conclusos." Cuiabá/MT, 26 de outubro 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036918-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. M. G. (REQUERENTE)

E. L. D. S. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT0006413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036918-50.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16178234 - "(...) Por conseguinte, verifico que os interessados, não 

pleitearam os benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, 

não acostaram ao feito o comprovante de pagamento das custas e 

despesas judiciais, razão pela qual faculto que seja comprovado o seu 

recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do NCPC. Às providências." 

Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032519-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTINA CELINA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ANTONIO DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032519-12.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16076964 - "(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO E DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil/2015 e, por conseguinte, REVOGO a 

liminar de ID. 10387314. Em decorrência, proceda-se com o cancelamento 

do Termo de Curatela expedido, intimando a autora para que o restitua à 

Secretaria. Custas, despesas e honorários pela autora, suspensa a 

exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se dos presentes autos, com as devidas anotações e 

baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 26 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032521-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKCELY DA SILVA NOBRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON PEREIRA NOBRE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032521-79.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

1606479 - "(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO E DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil/2015 e, por conseguinte, REVOGO a 

liminar de ID. 10387330. Em decorrência, proceda-se com o cancelamento 

do Termo de Curatela expedido, intimando a autora para que o restitua à 

Secretaria. Custas e despesas pela autora, suspensa a exigibilidade em 

decorrência da gratuidade concedida. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se dos presentes autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 26 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1336786 Nr: 17129-82.2018.811.0041

 AÇÃO: Confirmação de Testamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fornecer meios ou 

efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça, por meio da emissão 

de guia através do site do TJMT, carreando aos autos a guia e o 

respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar cumprimento ao 

mandado já expedido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1336786 Nr: 17129-82.2018.811.0041

 AÇÃO: Confirmação de Testamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, para 

cumprimento da decisão de fl. 29, impulsiono os autos para intimar o Sr. 

Luciano dos Reis Pereira através da patrona que rubricou a petição de fls. 

22/25, Dra. Cristiane Pereira Carvalho da Silva (OAB/MT n.º 17.658), para 

comparecer à audiência para a oitiva de testemunhas e confirmação de 

testamento, designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 16h30min, 

neste Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1103895 Nr: 12089-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RAMSAY DE LACERDA 

- OAB:11892-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo nº 12089-90.2016 (Cód. 1103895 )

 VISTOS ETC.

Inicialmente, necessário salientar que a POLITEC suspendeu todas as 

perícias agendadas por este juízo, restando inócuos os esforços 

envidados por esta magistrada para a realização de convênio a fim de 

atender os beneficiários da justiça gratuita.

Todavia, com o desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional 

e evitar a paralização do processo até que a situação seja solucionada, 

determino que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e 

assistente social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial 

na residência da parte autora, a fim de verificar a atual situação da 

interditada e a possibilidade de concessão da curatela definitiva em favor 

da parte requerente.

Sem prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora que instrua o 

processo com todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas 

que possuir, com o fito de demonstrar os fatos ventilados na exordial.

Após, com o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as 

partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1146334 Nr: 30134-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3847 MT, UNIJURIS - UNIC CUIABÁ - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e 

seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de FADUL 

HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis.Por conseguinte, NOMEIO a Sra. Milce Henrique da 

Silva, mãe do interditado, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir o interditado (requerido) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do 

interdito e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015.Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora.Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP).Custas pela parte 

requerente, suspensa, todavia, em razão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita concedidos.Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.Após o decurso do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 378973 Nr: 14721-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESB, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12331, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB:12343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:15.962/MT, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:13.372/MT

 Processo n.º 14721-36.2009 (Cód. 378973 )

VISTOS, ETC.

Considerando o aporte da petição de fls.60/62, a qual informa o 

pagamento do débito exequendo, manifeste-se a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de seu silêncio importar na presunção de 

aquiescência à pretensão da executada.

Após, com decurso do alusivo prazo, volvam-me conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 784884 Nr: 38714-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15.487-A

 Ante o exposto, tendo em vista que o arrematante quitou o pagamento do 

bem adquirido (terreno e casa), com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito e, por conseguinte, nos termos do art. 901, §1º do 

CPC/2015, determino a expedição da competente Carta de Arrematação, 

bem assim os competentes Alvarás Judiciais para levantamento de 

quantias em favor da leiloeira, da exequente e do executado, conforme 

acima descrito.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se, observadas as baixas e formalidades necessárias. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1031162 Nr: 37331-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCPDC, TRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10.546

 Processo n.º 37331-85.2015 (Cód. 1031162 )

VISTOS, ETC.

Considerando o aporte da petição de fls.97/100, a qual informa a proposta 

de parcelamento do débito exequendo, manifeste-se a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu silêncio importar na 

presunção de aquiescência à pretensão da executada.

Após, com decurso do alusivo prazo, volvam-me conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 958613 Nr: 4227-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAR, CLDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PESSOA - OAB:6734 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B, GERSON TOME TREVISOL - OAB:19424/O

 Processo nº 4227-05.2015 (Cód. 958613)

VISTOS, ETC.

Acolho a pretensão de fl. 67 e, por conseguinte, proceda-se com nova 

tentativa de penhora online do valor de R$ 68.744,26, nas contas do 

executado (CPF nº. 797.649.161-04), através do Sistema BACENJUD 

(NCPC 854, caput).

Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete até que 

se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do artigo 512 

da CNGC.

 Sendo positiva a tentativa supra, proceda-se com a transferência do 

valor para a Conta Única do Poder Judiciário e, na sequência, intime-se o 

executado, na pessoa de seu defensor ou, na ausência, pessoalmente 

para, no prazo de 05 dias, comprovar quaisquer das situações ventiladas 

no §3º do artigo 854 do NCPC.

Decorrido in albis o prazo suso, ou rejeitada a manifestação, a 

indisponibilidade se converterá automaticamente em penhora.

Acaso reste inócua a tentativa de penhora de valores, proceda-se com 

consulta através do sistema RENAJUD a fim de obter informações quanto 

à existência de veículos em nome do executado, devendo constar 

restrição de circulação, em caso positivo.

Na sequência, expeça-se mandado de penhora e avaliação do automotor.

 Por fim, sendo inexitosas todas as diligências supra, será procedida a 

busca no Sistema INFOJUD da última declaração de Ajuste Anual de 

Imposto de Renda em nome do executado.

Positiva a diligência ou não, manifeste-se a exequente em prosseguimento.

Cumpra-se e intimem-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015068-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELIDA APARECIDA DA COSTA ABDALA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT0005682A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MARIA DA COSTA ABDALLA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1015068-71.2017 VISTOS ETC. Restituo os autos à 

secretaria para regular prosseguimento. Às providências. Cuiabá/MT, 26 

de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004334-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NELI BIZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUIS MARTINS BEZERRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1004334-27.2018 VISTOS, ETC. Considerando que a 

POLITEC suspendeu todas as perícias agendadas por este juízo, restando 

inócuos os esforços envidados por esta magistrada para a realização de 

convênio a fim de atender os beneficiários da justiça gratuita, mas com o 

desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a 

paralisação do processo até que a situação seja solucionada, determino 

que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente 

social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial na 

residência da parte autora, a fim de verificar a atual situação do 

curatelando e a possibilidade de concessão da curatela definitiva em favor 

da parte requerente. Sem prejuízo da determinação supra, faculto a parte 

autora que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar os fatos 

ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo psicossocial nos 

autos, intimem-se as partes, a fim de manifestarem-se, e, em sequência, 

colha-se o parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de outubro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035556-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIANA MARIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSUE MADALENO MARTINS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1035556-13.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Por conseguinte, vislumbro 

tratar-se de Ação de Interdição (com Pedido de Curatela Provisória) 

ajuizada por Floriana Maria de Figueiredo, em face de Jusué Madaleno 

Martins, ambas qualificadas nos autos. Relata a exordial, que o 

interditando é convivente da requerente e que este encontra-se internado 

na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com dependência de ventilação 

mecânica, devido a várias patologias, o que o torna incapaz de praticar 

mesmo os atos mais simples da vida. Em decorrência, a requerente 

postula a concessão de tutela provisória para que seja nomeada como 

curadora especial do requerido, na qualidade de seu convivente. Vindica, 

ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita, além da interdição 

definitiva da demandada. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Decido. Analisando o pedido de tutela provisória vindicada, necessário 

salientar que o artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

autoriza ao magistrado a nomeação de curador provisório ao interditando, 

quando houver justificada urgência. O artigo 300, caput, da lei processual, 

por sua vez, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que tais 

requisitos legais se perfazem presentes. Isso, pois, evola-se do atestado 

médico juntado no ID. 15964593 - Pág. 1, que o interditando está internado 

na Unidade de Terapia Intensiva desde março de 2018, tendo como 

principal motivo uma Sequela de AVEI pós procedimento cirúrgico, 

deixando entrever que não possui autonomia para praticar os atos 

corriqueiros da vida civil, evidenciando, assim, a probabilidade do direito. 

De outro vértice, também constato a presença do fundado receio de dano, 

diante do quadro de saúde do interditando, uma vez que esta, a princípio, 

não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida 

civil, deixando entrever que a demora pode ocasionar prejuízo com 

relação a sua própria pessoa e a gestão de seus bens. Pondero, ainda, 

que não vislumbro o perigo de irreversibilidade do deferimento da tutela de 

urgência vindicada, a qual poderá ser revogada a qualquer momento. No 

mais, não se pode deixar de mencionar que a ação de interdição é 
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instrumento processual destinado à defesa dos interesses do incapaz, 

sendo de rigor, no caso dos autos, a concessão da tutela provisória 

postulada. Nesse sentido, válido destacar o seguinte ensinamento sobre a 

curatela, in verbis: “a curatela, em sua figura básica, visa proteger a 

pessoa maior, padecente de alguma incapacidade ou de certa 

circunstância que impeça a sua livre e consciente manifestação de 

vontade, resguardando-se com isso, também, o seu patrimônio” 

(GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil 

– volume único. São Paulo: Saraiva 2017. 1ª. p. 1.421). Logo, em face das 

alegações apresentadas, imperativo o deferimento da curatela provisória. 

Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 749, parágrafo único, 

ambos da Lei Processual, DEFIRO o pedido de tutela, por conseguinte, 

NOMEIO a Sra. Floriana Maria de Figueiredo como curadora provisória do 

requerido Jusué Madaleno Martins, a fim de que possa assisti-la nos atos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). Em 

decorrência, determino que seja lavrado o termo de compromisso, nos 

moldes do artigo 759 do Código de Processo Civil, ficando autorizado, 

provisoriamente, à curadora ora nomeada, a realizar os atos necessários 

para gerir e administrar os bens do curatelado, ressaltando que, por ora, o 

exercício de seu munus será exclusivamente para fins de postulação e 

recebimento de benefício perante o INSS, representação perante 

entidades médico-hospitalares e demais atos inerentes a ambas, bem 

como representação perante órgãos públicos e empresas privadas, 

ficando a curadora provisória obrigada à prestação de contas quando 

instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, 

devendo constar que fica terminantemente vedada à alienação ou 

oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra 

natureza, pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição da curadora 

de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do interditando, 

salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. No mais, 

deixo de designar audiência de entrevista em decorrência da 

impossibilidade de comparecimento do interditando ao ato, tendo em vista 

que, conforme atestado médico de ID. 15964593, o interditando 

encontra-se internado na UTI do Hospital Metropolitano de Várzea Grande. 

Todavia, tendo em vista que não há prognóstico de melhora do quadro 

clínico do requerido, e a fim de otimizar o andamento processual e sem 

prejuízo de, posteriormente, ser designada audiência de entrevista, 

determino que se proceda com a citação do interditando, cientificando-o 

que poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

intimação, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 

752). Esclareço que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no 

artigo 245, §1º, do Código de Processo Civil. Consigno, ainda, que, nos 

termos do art. 752, § 2º, do CPC, caso o Interditando ou qualquer das 

pessoas nominadas no §3º do referido artigo, não intervenham no 

processo, nomeio para exercer o munus de curador especial, o núcleo de 

Atendimento da Parte Adversa nas Ações de Família da Defensoria 

Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. Defensores, que deverá 

ser intimado para ciência da nomeação, bem assim para requerer o que 

entender de direito. De outro viés, necessário salientar que a POLITEC 

suspendeu todas as perícias agendadas por este juízo, restando inócuos 

os esforços envidados por esta magistrada para a realização de convênio 

a fim de atender os beneficiários da justiça gratuita. Todavia, com o 

desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a 

paralização do processo até que a situação seja solucionada, determino 

que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente 

social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial na 

residência da parte autora, a fim de verificar a atual situação do interditado 

e a possibilidade de concessão da curatela definitiva em favor da parte 

requerente. Sem prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora 

que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar os fatos 

ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo psicossocial nos 

autos, intimem-se as partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o 

parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006135-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ZONOECE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1006135-12.2017 VISTOS, ETC. Intime-se, pessoalmente, a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar em 

prosseguimento, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do 

CPC/2015. Na mesma ocasião deverá ser intimada para aportar ao feito, 

no mesmo prazo supra, documentos que demonstrem a inexistência de 

bens a inventariar eventualmente deixados pelo de cujus, sob pena de 

extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de 

interesse-adequação no manejo da presente, porquanto a certidão de 

óbito acostada à peça de ingresso, ID. 5004767, p. 6, menciona que o 

extinto deixou bens a partilhar. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de outubro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001721-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA PRISCILA TELES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1001721-34.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de Alvará Judicial manejado por 

LARA PRISCILA TELES DE CAMA visando o recebimento de valores 

depositados em conta bancária de titularidade da de cujus ANGELA 

MARIA FERNANDES TELES, sua genitora. Por meio da decisão de ID. 

12338966, foi postergada a análise da pretensão de assistência judiciária 

gratuita, sendo determinada a requisição de informações ao órgão 

empregador da extinta, realizada pesquisa BacenJud, ordenada a 

expedição de ofício ao Banco do Brasil, dentre outras providências. 

Efetuada pesquisa BacenJud, restou infrutífera, ID. 12338930. O Banco do 

Brasil, em resposta ao ofício expedido, informou a inexistência de saldo, 

relatando que fora efetuada consulta BacenJud pelo juízo da 1ª Vara de 

Família, nos autos nº. 1001729-11.2018, ID. 12997503. A Assembleia 

Legislativa noticiou a inexistência de dependentes habilitados, ID. 

13788438. Intimada, a interessada não se manifestou nos autos, vindo-me 

conclusos na sequência. É o Relatório. Decido. Diante da informação 

contida no documento de ID. 12997503 e, em consulta ao Sistema PJE, 

verifico que houve a distribuição em duplicidade desta demanda, eis que 

no dia 29.1.2018, às 16:08 fora distribuída para esta serventia cível e, no 

mesmo dia, às 16h44 para a 1ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá 

sob o nº. 1001729-11.2018.8.11.0041. Não obstante este juízo fosse 

prevento por questão de minutos, o Alvará distribuído para a 1ª Vara de 

Família já fora sentenciado, formando, inclusive, coisa julgada. Diga-se, 

ainda, que o alusivo feito possui as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir idênticos ao objeto da presente demanda, além de já possuir 

sentença definitiva, de modo que houve formação de coisa julgada, nos 

termos do art. 337, § 4º, do CPC/2015, não obstante seja superveniente ao 

protocolo desta. A respeito, o artigo 485, V, da lei processual em vigor 

estabelece que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, 

quando o juiz verificar a ocorrência de perempção, litispendência ou de 

coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o §3º do mencionado dispositivo 

legal (art. 485), que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau 

de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria 

constante dos incisos nº. IV, V, VI e IX do mesmo dispositivo legal. Assim, 

uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da coisa julgada, 

pois se verifica a tramitação de ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado, outro caminho não há a não ser reconhecê-la, 

determinando a extinção do presente. ANTE O EXPOSTO, reconheço a 

figura jurídica da coisa julgada e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, § 

4º e 485, V, § 3º, ambos do Código de Processo Civil/2015. Por fim, deixo 

de condenar a interessada ao pagamento das custas e despesas 
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processuais, porquanto faz jus à Justiça Gratuita, que ora concedo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008994-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILAYNE CARVALHO STEINMETZ (REQUERENTE)

MARIELY CARVALHO STEINMETZ (REQUERENTE)

GABRIEL STEINMETZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Paes de Barros OAB - MT0008635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1008994-64.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de Alvará Judicial interposto por 

GABRIEL STEINMETZ e outros para levantar e retirar as joias empenhadas 

em nome da mutuária MARIVETE DE CARVALHO STEINMETZ, todos 

qualificados nos autos. Na decisão de ID. 13300306, este juízo determinou 

a intimação dos interessados a fim de que estes manifestassem quanto 

aos bens deixados pela extinta, além de determinada a emenda da 

exordial. No ID. 15301217 foi efetuada a emenda da inicial e consignado 

que a extinta deixou bens a inventariar, os quais serão objeto de partilha 

através de inventário extrajudicial. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, recebo a petição retro como emenda à 

inicial e, por conseguinte, determino seja efetuada a retificação no sistema 

do valor atribuído à causa. No mais, necessário salientar que o Código de 

Processo Civil estipula, em seu artigo 666 que: Independerá de inventário 

ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 

24 de novembro de 1980. A Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, por sua vez, pontua em seu artigo 1° 

que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e 

os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se das 

normativas supra transcritas que o procedimento previsto na Lei nº 

6.858/80 se trata de uma exceção legislativa que visa simplificar o 

levantamento de valores deixados pelo extinto quando inexistir outros 

bens a partilhar. Ocorre que, no caso concreto, depreende-se da 

documentação acostada à exordial (certidão de óbito, ID. 12595252) e da 

própria afirmação dos interessados na petição de ID retro, que a extinta 

deixou bens a inventariar, evidenciando a necessidade de abertura de 

inventário, o que impossibilita a utilização da via eleita para o levantamento 

das joias. Em decorrência, de rigor a extinção da demanda, sem resolução 

do mérito, por ausência de interesse de agir. Em igual sentido, colha-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES 

DEPOSITADOS EM NOME DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE BENS A 

INVENTARIAR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. O art. 1º da Lei nº 

6.858/80 prevê a possibilidade do recebimento de valores devidos e não 

recebidos em vida. Ainda, o art. 2º da referida Lei estabelece que será 

possível a liberação mediante alvará dos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional apenas quando não existir 

outros bens sujeitos a inventário. Havendo bens em nome da de cujus a 

partilhar, inviável a expedição de alvará sem a abertura do inventário. 

Apelação desprovida. (TJRS; AC 0080562-59.2018.8.21.7000; Canoas; 

Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 30/05/2018; 

DJERS 07/06/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. RAZÕES DO APELO REFERENTE 

CONDENAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, CPC. ALVARÁ PARA VENDA 

DE RESES. EXISTÊNCIA DE BENS. NECESSIDADE DE ABERTURA DE 

INVENTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Evidenciada a ausência de correlação das razões recursais com a causa 

sub judice, por conseguinte, com os fundamentos da sentença, o recurso 

não pode ser conhecido ante a violação do art. 1010 do CPC. A existência 

de algum bem a inventariar, além dos valores a receber, torna inviável o 

pedido de Alvará e obriga a abertura de inventário. (TJMT; APL 

12843/2018; Juara; Relª Desª Cleuci Terezinha Chagas; Julg. 16/05/2018; 

DJMT 22/05/2018; Pág. 118) Como é sabido, o interesse de agir advém da 

necessidade de se obter, através do processo, proteção ao interesse 

substancial, sendo, ainda, imprescindível o manejo da via adequada para a 

consecução da pretensão deduzida em juízo. O ilustre processualista 

Cândido Rangel Dinamarco aduz que: Existem dois fatores sistemáticos 

muito úteis para aferição do interesse de agir, como indicadores da 

presença deles: a necessidade da realização do processo e a adequação 

do provimento jurisdicional postulado. Só há o interesse-necessidade 

quando, sem o processo e sem o exercício da jurisdição, o sujeito seria 

incapaz de obter o bem desejado (...) As demandas de tutela jurisdicional 

destinadas a suprir omissão do obrigado (ações condenatórias ou 

executivas) só estão amparadas pelo interesse-necessidade a partir de 

quando a prestação for exigível; antes da exigibilidade falta o interesse 

porque ainda não se sabe se a parte obrigada cumprirá ou não a 

obrigação (...) (Instituições de Direito Processual Civil, Vol III, 4ª edição, 

pág. 305/306). No presente feito, não existe interesse-adequação, 

porquanto, diante da existência de bens a partilhar, imperativa a partilha 

das joias em autos de inventário e, sendo o caso, ajuizado alvará para a 

liberação junto à CEF. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento 

no artigo 330, III, do Novo Código de Processo Civil e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC/2015. Em consonância com o princípio da 

causalidade, condeno os interessados ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, permanecerão suspensas a 

exigibilidade em razão da gratuidade que ora concedo, tendo em vista o 

valor atribuído a causa na peça de emenda. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021437-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEI CINTRA LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEIZA MARIA BRUNO LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1021437-47.2018 VISTOS, ETC. Compulsando o feito, verifico que foi 

determinada a intimação da parte autora para comprovar o pagamento das 

custas iniciais, consoante decisum de ID. 14422062, entretanto, 

quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer in albis, conforme se 

depreende da certidão de ID. retro. Ante o exposto, indefiro a petição 

inicial e por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 290 c.c. artigo 485, I, ambos do Código de 

Processo Civil/2015. Ademais, determino o cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290 do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

26 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013021-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA JOSEFA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

caixa economica (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 
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VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1013021-90.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Alvará Judicial 

para Levantamento da Conta Poupança apresentado por Luiza Josefa de 

Almeida, qualificada nos autos, visando o recebimento do crédito atinente 

a saldo de conta poupança e de valores correlatos a restituição do 

Imposto de Renda ano-calendário 2013, não recebidas em vida pela de 

cujus Eliane Rodrigues de Almeida, sua filha, no espeque total de 

R$3.106,69 (três mil cento e seis reais e sessenta e nove centavos). 

Concedida à assistência judiciária gratuita, foi determinada a requisição de 

informações à Assembleia Legislativa, órgão pagador da de cujus, a fim 

de noticiar a existência de dependentes habilitados, assim como a 

expedição de ofício à Receita Federal para que informasse a existência de 

restituições devidas e não pagas, ID. 13299412. A Receita informou a 

inexistência de valores a serem restituídos, ID. 14449091. Por sua vez, a 

Assembleia informou o não cadastramento de dependentes habilitados 

perante o órgão, ID. 14541649. Determinada a intimação da interessada 

para se manifestar, quedou-se inerte (ID. 15496469). Em seguida, 

vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição 

voluntária consistente em autorização para o levantamento de numerário 

relativo a valores não recebidos em vida pela Sra. Eliane Rodrigues de 

Almeida. Pois bem. Entendo que a pretensão merece acolhida, eis que 

para o levantamento de tais valores é desnecessária maiores 

formalidades, bastando apenas comprovar a condição de dependente 

habilitado perante o órgão pagador da extinta e, na sua falta, dos 

sucessores, na forma da lei civil. No caso, constatada a inexistência de 

dependentes habilitados perante a Assembléia Legislativa (ID. 14541649), 

verifico que a interessada se afigura como única sucessora da extinta, a 

qual era solteira e não deixou filhos (ID. 13197463), de maneira que, pela 

regra sucessória, sua genitora será a beneficiária, porquanto o seu pai é 

pré-morto (ID. 13197475). A respeito, vejamos o teor da norma: Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, ao que tudo indica, os únicos valores deixados pela extinta são os 

informados na peça de ingresso, atualmente depositados na Caixa 

Econômica Federal, razão pela qual não vislumbro qualquer óbice para a 

concessão da tutela jurisdicional perseguida. Saliente-se, por oportuno, 

que o Alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária, que tem por 

escopo justamente facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de 

submissão aos formalismos de um inventário ou arrolamento, para fins de 

autorização judicial para levantamento de valores deixados pelo de cujus. 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante na presente ação de Alvará Judicial, 

autorizando a genitora da de cujus, Sra. Luiza Josefa de Almeida, a 

realizar o levantamento do numerário relativo aos valores informados no 

ID. 13197476, deixados por Eliane Rodrigues de Almeida e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, expeça-se o ALVARÁ de 

levantamento, a fim de que a interessada possa sacar o saldo depositado 

junto à CEF, e, em seguida, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Custas e despesas pela 

interessada, suspensa a exigibilidade, todavia, diante da concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita (ID. 13299412). Por fim, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028440-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINA MARIA DE MIRANDA GODOY (REQUERENTE)

SONELY APARECIDA GODOY (REQUERENTE)

ADILSON MIRANDA GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1028440-87.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de Alvará Judicial apresentado 

por Constantina Maria Miranda de Godoy, Adilson Miranda Godoy e Sonely 

Aparecida Godoy, todos qualificados nos autos. Através do presente, 

visam o recebimento de valores oriundos de título de capitalização do 

Banco do Brasil – Ourocap – não sacados em vida pelo de cujus 

BENEDITO SOARES DE GODOY, marido da primeira interessada e pai dos 

demais, os quais foram descobertos apenas após o encerramento do 

inventário do extinto (n.º 13871-06.2014.811.0041, Código n.º 875661). 

Por meio da decisão de ID. 9890120, foi determinada a expedição de ofício 

ao INSS para que informasse a existência de dependentes habilitados do 

de cujus, assim como de ofício ao Banco do Brasil para que noticiasse 

existência de saldo de eventuais títulos de capitalização OUROCAP. 

Através da petição de ID. 10151218 a viúva noticiou ser pensionista do 

requerido, encartando o documento de ID. 10151223. O INSS noticiou a 

inexistência de dependentes habilitados perante o órgão, ID. 10741724. 

Sobreveio informação prestada pelo BrasilCAP noticiando que o extinto 

possuía 6 títulos de capitalização ativos (ID. 14143631 e 14143631), 

totalizando R$5.806,38. A interessada Constantina concordou com os 

valores informados e postulou a expedição de Alvará Judicial autorizando 

o levantamento da importância noticiada nos autos (ID. 14276740). Em 

seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de 

jurisdição voluntária consistente em autorização para o levantamento de 

numerário relativo a valores deixados pelo Sr. Benedito Soares de Godoy. 

Pois bem. Entendo que a pretensão merece parcial acolhida, eis que para 

o levantamento dos valores não recebido em vida pelo extinto basta 

comprovar a condição de dependente habilitado perante o órgão 

empregador e, sob tal aspecto, a habilitada é apenas a viúva, de maneira 

que a única a ser beneficiada com o levantamento do saldo. A respeito, 

vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, evola-se dos autos que, apenas a Sra. Constantina Maria Miranda 

de Godoy, era dependente habilitada do extinto junto ao Exército Brasileiro, 

estando, inclusive, em gozo de pensão por morte, logo, o pagamento da 

verba pretendida deverá ser realizado integralmente para a viúva (ID. 

10151223). Também não podemos deixar de considerar que restou 

cabalmente comprovada a existência de valores não recebidos em vida 

pelo extinto, de maneira que não vislumbro qualquer óbice para a 

concessão da tutela jurisdicional perseguida. Diga-se, ainda, que a 

interessada asseverou que, apesar de ter aberto inventário para a partilha 

dos bens deixados pelo extinto, já arquivado, na ocasião, não tinha 

conhecimento acerca dos valores ora pleiteados, de maneira que não 

vislumbro qualquer empecilho para o acolhimento da demanda, 

notadamente diante da inexistência de outros bens a inventariar. 

Saliente-se, por oportuno, que o Alvará judicial é procedimento de 

jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente facilitar o acesso à 

justiça, sem a necessidade de submissão aos formalismos de um 

inventário ou arrolamento, para fins de autorização judicial para 

levantamento de valores deixados pelo de cujus. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido constante na presente ação de Alvará Judicial, autorizando a viúva 

do de cujus, Sra. Constantina Maria Miranda de Godoy, dependente 

habilitada perante o “Centro de Pagamento do Exército - CPEX”, a realizar o 

levantamento de numerário relativo a valores informados no ID. 14143631, 

deixados por Benedito Soares de Godoy e, por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I do artigo 

487 do Código de Processo Civil/2015. Expeça-se ofício à BRASILCAP 

Capitalização S.A. para que providencie a transferência de todos os 

valores relativos aos títulos de capitalização ativos em nome do extinto 

para a Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor, na 

sequência, proceder com a sua vinculação para uma subconta deste 

processo. Transitada em julgado, expeça-se ALVARÁ, a fim de que o 

valor integral seja depositado em conta a ser informada pela viúva. Custas 

e despesas pelos interessados, suspensa a exigibilidade, todavia, diante 
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dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora concedo, tendo 

em vista o valor objeto de levantamento. Por fim, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003134-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

LUTIANE DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

RAI DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

SUELEN OLIVEIRA LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

ANA PAULA MAGALHAES DA CRUZ (REQUERENTE)

RAIANE DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

FRANCINEI DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Alvará Judicial n.º 

1003134-82.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL 

postulado por Suelen Oliveira Lima Ribeiro, Lutiane de Oliveira Lima, José 

Oliveira Lima, Rai de Oliveira Lima, Raiane de Oliveira Lima, Francinei de 

Oliveira Lima, Brenio Magalhães de Lima e Ana Beatriz Magalhães de Lima, 

estes últimos representados por Ana Paula Magalhães da Cruz, para 

levantar saldo de FGTS não recebido em vida pelo seu genitor, Sr. 

Francisco Ferreira de Castro Lima, falecido em 30.11.2017. Por meio da 

decisão de ID. 12576638, foi deferido os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sendo determinada a requisição de informações ao INSS 

e à Caixa Econômica Federal, além de efetuada consulta ao BacenJud, a 

qual, todavia, restou infrutífera, ID. 8748440. O INSS noticiou a existência 

de dependentes habilitados perante o órgão, ID. 13308827. A Caixa 

Econômica Federal, em resposta ao ofício expedido, informou a 

transferência de saldo FGTS em nome do extinto para a Conta Única do 

Poder Judiciário, ID. 13454888, juntando o comprovante de ID. 13454888. 

Determinada a intimação dos interessados para se manifestarem, 

vindicaram a expedição de alvará, ID. 15414886, concordando com os 

valores constantes nos autos. Em seguida, vieram-me os autos. É o relato. 

Decido. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em 

autorização para o levantamento de numerário relativo à conta vinculada 

de FGTS não recebidos em vida pelo Sr. Francisco Ferreira de Castro 

Lima. Pois bem. No caso concreto, verifico que a pretensão merece parcial 

acolhida, haja vista que muito embora para o levantamento dos valores 

pleiteados serem desnecessárias maiores formalidades, é imprescindível 

que se comprove a condição de dependentes habilitados perante o INSS 

e, na sua falta, dos sucessores, na forma da lei civil. Sob este aspecto, 

constato que os únicos dependentes habilitados perante o INSS são os 

interessados Brenio Magalhães de Lima e Ana Beatriz Magalhães de Lima, 

conforme denota-se do documento de ID. 13308827, logo, são os únicos 

legitimados a receberem os valores deixados pelo extinto. A respeito, 

vejamos o teor da norma: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) Assim, o pagamento da verba pretendida 

não poderá ser em conformidade com a regra de sucessão prevista na 

legislação civil, logo, apenas Brenio Magalhães de Lima e Ana Beatriz 

Magalhães de Lima serão beneficiários, devendo o pagamento da verba 

pretendida ser rateada entre ambos em partes iguais. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, autorizando os dependentes habilitados Brenio Magalhães 

de Lima e Ana Beatriz Magalhães de Lima a realizarem o levantamento de 

numerário relativo a valores depositados nos autos (ID. 13454888), na 

proporção de 50% (cinquenta pontos percentuais) para cada um. Custas 

e despesas pelos interessados, suspensa a exigibilidade, todavia, diante 

da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, expeça-se o 

ALVARÁ, a fim de que as quotas dos dependentes habilitados sejam 

depositadas na conta informada nos autos e, em seguida, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Ciência ao 

Ministério Público. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016132-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES CANDIDO OAB - 044.842.441-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1016132-82.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de Alvará Judicial 

ajuizado por Analyce Gomes Candido Nunes, representada por sua 

genitora Bruna Gomes Candido, ambas qualificadas nos autos, visando 

receber créditos atinentes as verbas rescisórias de Joenil Nunes 

Rodrigues . Ressai da peça de ingresso, que restou definido em juízo, 

através do acordo homologado perante o juízo da 5ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta Comarca, que o requerido pagaria a 

importância de 23% do salário mínimo, incidindo sobre o 13º salário, férias 

e eventuais verbas rescisórias. Em decorrência desses fatos, a 

requerente postula, a concessão de Alvará Judicial para o levantamento 

dos valores depositados no Banco Santander, relativos à verba rescisória 

do requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, necessário salientar o alvará judicial, previsto na Lei n.º 

6.858/80, consiste em uma ação de jurisdição voluntária, cujo 

procedimento visa o recebimento mais célere de valores de valores não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, não havendo a existência 

de litigio em tal procedimento, por sua vez, pontua em seu artigo 1° que: 

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se das 

normativas supra transcritas que o procedimento previsto na Lei nº. 

6.858/80 se trata de uma exceção legislativa que visa simplificar o 

levantamento de valores deixados pelo extinto quando inexistir outros 

bens a partilhar. No caso dos autos, verifico que a representante legal da 

autora, firmou um acordo com o requerido, perante o juízo da 5º Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, no qual ficou 

estabelecido que o requerido pagaria a importância de 23% do salário 

mínimo, incidindo sobre 13º salário, férias e eventuais verbas rescisórias, 

conforme denota-se da sentença de ID. 13598234. Todavia, após o 

acordo, o requerido firmou Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, 

acostado ao feito no ID. 13598231, e não cumpriu com a obrigação 

anteriormente pactuada, de maneira que a requerente, manejou a presente 

ação, no intuito de receber os alusivos valores mediante a expedição de 

alvará judicial. Entretanto, diante dos fatos acima narrados, fica evidente a 

inadequação da via eleita para postular o direito que entende possuir, haja 

vista que não é possível à satisfação da alusiva pretensão por meio desta 

ação, porquanto o procedimento de jurisdição voluntária não se amolda à 

tutela pretendida, ressaltando, ainda, que o postulado, não se amolda às 

disposições da Lei nº. 6.858/80. Assim, vislumbro que, não existe 

interesse-adequação, diante da impossibilidade da utilização da via eleita 

para o levantamento de valores, os quais, por sua vez, poderão ser 

exigidos nos autos em que foi proferida a sentença. Em decorrência, de 

rigor a extinção da demanda, sem resolução do mérito. O ilustre 

processualista Cândido Rangel Dinamarco aduz que: Existem dois fatores 

sistemáticos muito úteis para aferição do interesse de agir, como 

indicadores da presença deles: a necessidade da realização do processo 

e a adequação do provimento jurisdicional postulado. Só há o 

interesse-necessidade quando, sem o processo e sem o exercício da 

jurisdição, o sujeito seria incapaz de obter o bem desejado (...) As 

demandas de tutela jurisdicional destinadas a suprir omissão do obrigado 
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(ações condenatórias ou executivas) só estão amparadas pelo 

interesse-necessidade a partir de quando a prestação for exigível; antes 

da exigibilidade falta o interesse porque ainda não se sabe se a parte 

obrigada cumprirá ou não a obrigação (...) (Instituições de Direito 

Processual Civil, Vol III, 4ª edição, pág. 305/306). Ante o exposto, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 330, III, do Novo Código de 

Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC. Em 

consonância com o princípio da causalidade, condeno os interessados ao 

pagamento das custas e despesas processuais, entrementes, 

permanecerão suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade que ora 

concedo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026677-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL SIMOES BARCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

Marca/Modelo: VW/PARATI 1,6, Espécie/Tipo: Passageiro-Automóvel, 

Categoria: Particular, Cor: Prata, Ano Fabricação/Modelo: 2011/2012, 

Chassis: 9BWGB05W3CP043092, Renavam: 00351127089, Placa: 

AUM-3626, independentemente do pagamento das multas indicadas nos 

autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C.OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034434-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Ante ao exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, via de 

consequência, revogo a liminar outrora concedida. Condeno o requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida, que fica, desde já, concedida. Expeça-se 

alvará dos honorários periciais em favor do perito nomeado na espécie. 

Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe. P.I.C. : OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504746-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PACHECO DE OLIVEIRA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

CHEVROLET/CELTA, ano/modelo 2012/2013, Placa OBG 2890, cor Branco, 

Código Renavam 00492312230, chassi 9BGRP48F0DG153604, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007121-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ - 02.872.448/0001-20 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do 

exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do 

veículo CITROEN/C3 90M TENDANC, placa OBE3919, Renavan 

00489043461, cor BRANCA, independentemente do pagamento das multas 

indicadas nos autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001960-09.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Ante ao exposto, DECLINO da 

competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor do 

juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025011-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. Considerando a aparente 

incompatibilidade entre os elementos da ação na forma apresentada na 

peça de ingresso, mormente a legitimidade da parte requerida, determino 

que a parte autora seja intimada para esclarecer tal aspecto da 

controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504479-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO OAB - RJ0202030A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do 

exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do 

veículo TOYOTA/COROLLA XEI 2.0, placa OAU-3489, renavam 

487617649, independentemente do pagamento das multas indicadas nos 

autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012592-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FRANCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo 

I/CHEVOLET AGILE LTZ, MARCA: CHEVROLET, ALCCOL/GASOLINA, 

PLACA: NPI 7444, COR: VERDE, CHASSI: 8AGCN48XOBR250149, ANO 

2011, MODELO 2011, independentemente das multas indicadas na inicial. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003303-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P DE OLIVEIRA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do 

exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento da 

motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI ANO/MODELO: 2013/2013 - PLACA: 

OBE 5394 - CHASSI: 9C2KC1670DR467575- RENAVAN: 531411230, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021451-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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VITOR HUGO NUNES CAMARGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIGO OAB - MT23734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do 

exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do 

veículo da motocicleta placa NPE-2574 e renavam: 1002193971, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036989-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA OAB - MT10584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Sem maiores 

delongas, é irrefutável a perda de objeto da presente ação mandamental, à 

medida que as multas vinculadas ao feito na época da impetração do 

mandado de segurança, não constam mais do prontuário do veiculo, 

conforme se extrai do documento anexo. Com efeito, dúvida não há de 

que a presente ação mandamental perdeu o seu objeto, devido à ausência 

dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, pois a confirmação ou não da denegação da segurança em 

nada alteraria o caso concreto, sendo impraticável, nesta circunstância, a 

modificação da situação de fato dela decorrente, de forma a tornar extinto 

o processo, pela perda de seu objeto. Nesse sentido: (...) Por essas 

considerações, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09. Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006735-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZILAINE DO NASCIMENTO ROSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo 

Hyundai/hb20 1.6 A COMF, Ano Fab. 2014 – Ano Mod. 2014/ Combustível 

Alco/Gasol/ Cor Predominante: Prata, Placa: NUB 3532/MT, Código 

Renavam: NUB3532/MT, CHASSI: 9BHBG51DBEP218619, Código 

Renavam: 00994583079, independentemente das multas indicadas na 

inicial. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000470-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FREITAS DE MELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo 

RENAULT/LOGAN EXPR 1016 V, categoria particular, cor PRATA, Ano de 

Fabricação 2013-2014, placa OBJ7041, Chassi nº 93Y4SRDQ4EJ220582- 

RENAVAM nº 1000171245, independentemente das multas indicadas na 

inicial. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007039-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 
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mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo 

HYUNDAI/TUCSON, ano de fabricação 2015/2016, de placas QBH-6602, 

Renavam 01042825677, independentemente das multas indicadas na 

inicial. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032448-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO OAB - MT22641/O (ADVOGADO(A))

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Sem maiores 

delongas, é irrefutável a perda de objeto da presente ação mandamental, à 

medida que o licenciamento vindicado na espécie, refere-se ao ano de 

2017. Com efeito, dúvida não há de que a presente ação mandamental 

perdeu o seu objeto, devido à ausência dos pressupostos de constituição 

e desenvolvimento válido e regular do processo, pois a confirmação ou 

não da denegação da segurança em nada alteraria o caso concreto, 

sendo impraticável, nesta circunstância, a modificação da situação de fato 

dela decorrente, de forma a tornar extinto o processo, pela perda de seu 

objeto. Nesse sentido: (...) Por essas considerações, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários, nos termos do art. 

25 da Lei 12.016/09. Transitada em julgado, arquivem-se os presentes 

autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001528-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019864-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAULT DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018769-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA DOS SANTOS DUARTE OAB - MT20627/O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 dias, manifestarem acerca do pedido de assistência de id. 

10626475. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023671-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência vindicado na inicial, para determinar que o requerido, 

suspenda qualquer emissão de cobrança em nome do requerente, que 

tenha como origem as multas de trânsito e despesas com estadia e taxas 

originárias da apreensão sobre o bem objeto da presente demanda. No 

mais, cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal 

consignado às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009058-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE JESUS EGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignado as nossas homenagens 

(art. 1.010, §3º, do CPC[1]). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028364-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEI ROGERIO BARBERO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. "

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026564-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026994-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MIZUUTI JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 371538 Nr: 8302-97.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ETERNO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:7174/MT, MARIZA 

MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Certifico que o perito nomeado Reinaldo Prestes, designou hora e local 

para realização da perícia as folhas 117. Diante do exposto, intimo a parte 

autora para tomar ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 725266 Nr: 20984-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, W. M. S. 

SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SEFAZ/MT, SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS DA 

SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚB. MT, SUPERINTENDENTE DE 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie e determinando que o impetrado se abstenha de exigir 

ICMS, assim como as correspondentes obrigações acessórias, nas 

hipóteses previstas pelo protocolo Confaz 21/2011 e do Decreto 

312/2011, referentes às operações e prestações cuja aquisição, 

pretéritas ou futuras, ocorrer à distância ou de forma não presencial no 

estabelecimento da Impetrante; bem como, nas hipóteses de mercadorias 

que se destinem a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa 

física domiciliada neste Estado.Processo sem custas e honorários, ex vi 

das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal 

de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da 

Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 735604 Nr: 31968-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE DE 

INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚB. 

MT, SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO 

DA SECRETARIA DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IREINEU SILVA - OAB:13.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 
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presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie e determinando que o impetrado se abstenha de exigir 

ICMS, assim como as correspondentes obrigações acessórias, nas 

hipóteses previstas pelo protocolo Confaz 21/2011 e do Decreto 

312/2011, referentes às operações e prestações cuja aquisição, 

pretéritas ou futuras, ocorrer à distância ou de forma não presencial no 

estabelecimento da Impetrante; bem como, nas hipóteses de mercadorias 

que se destinem a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa 

física domiciliada neste Estado.Processo sem custas e honorários, ex vi 

das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal 

de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da 

Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 739879 Nr: 36565-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO - 

SUFIS/MT, SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS - SUIC, 

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA parcialmente e JULGO 

EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar 

anteriormente deferida na espécie e determinando que o impetrado se 

abstenha de exigir ICMS, assim como as correspondentes obrigações 

acessórias, nas hipóteses previstas pelo protocolo Confaz 21/2011 e do 

Decreto 312/2011, referentes às operações e prestações cuja aquisição, 

pretéritas ou futuras, ocorrer à distância ou de forma não presencial no 

estabelecimento da Impetrante; bem como, nas hipóteses de mercadorias 

que se destinem a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa 

física domiciliada neste Estado.Processo sem custas e honorários, ex vi 

das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal 

de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da 

Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 401590 Nr: 34216-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA JAMBERS CLEMENTE, DALVA MARIA 

GALBIATI, DALVA MORAES DE REZENDE, DALVA NASCIMENTO 

MIRANDA, DALVA OURIVES DE MIRANDA, DANIA MARIA GRINGS KUHN, 

DARCELINA OLIVEIRA DA SILVA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, DARCI CORBELINO BIANCARDINI, 

DARCI MAZARELO DE BARROS CAMPOS, DARCI ALVES AMORIM 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 401590 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre 

a informação de fls. 303/304, devendo requerer o que entender de direito.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 821157 Nr: 27372-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA VIEIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - 

OAB:14.218/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Autos n.º 821157 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 814018 Nr: 20490-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BENEDITO MOREIRA, AZONIL ESPIRITO 

SANTO DE FIGUEIREDO, BENEDITO DE ARRUDA PINTO FILHO, JOSE DE 

SOUZA MORAIS, JOÃO PEREIRA VALENTIN, JUCELINO RODRIGUES 

AMORIM, SILVIO FURTADO DE MENDONÇA FILHO, ODENIL DIAS DA 

SILVA, SEBASTIAO NETO DE SOUZA BRITO, RINALDO PINTO 

MAGALHÃES, RIVERSON RONDON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Autos n.º 814018 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 936677 Nr: 52930-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA DE CAMPOS VIANA, LOSDALVA MARIA DO 
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ROSARIO RODRIGUES, LISBETH PASSOS DAMASCENO, JOCY 

MALHEIROS PINTO DUARTE, LUZIA DAS GRAÇAS DA GAMA 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1034884 Nr: 39047-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI DAMARIS ARAÚJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508, PATRICIA DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:OAB/MT 14.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 875591 Nr: 13829-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ABILIO ILHA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 766396 Nr: 19150-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRANDA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, EDSON TELLES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 Autos n.º 766396 – Processo cautelar

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 107, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1061543 Nr: 51662-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES VITORIO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 1061543 – Liquidação de sentença.

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC).

 Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 465642 Nr: 33104-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE LURDES VARGAS GARMUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 
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OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO - 

OAB:2454

 Autos n.º 465642 – Cumprimento de sentença

Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, devendo 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 784759 Nr: 38578-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISOLUX PUBLICIDADE LTDA, ROBSON 

UBALDO DE ASSUMPÇÃO, ROBERTO WILLIAM ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA HELENA SAENZ 

SURITA - OAB:14658/MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:/MT 

7.302-a, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 Autos n.º 784759 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

Sobre petitório de fls. 190/191, manifeste-se a parte autora, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 816519 Nr: 22959-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO EMÍLIO SANCHEZ MOSET, CLIN DOG 

SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC., PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 Autos n.º 816519 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

Ante o contido na certidão de fl. 299, intime-se a parte autora a manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, em face do segundo requerido, no 

prazo de cinco dias, consignando que o silêncio será interpretado como 

desistência tácita do feito, em relação ao requerido referenciado.

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 848285 Nr: 51655-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE MUNICIPIO 

CUIABA, CARLOS ALBERTO MANGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os presentes embargos à execução e por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, e diante da anuência das partes 

(fls. 24 e 25), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria do 

juízo à fl. 22.Condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC.Junte-se cópia desta sentença nos autos executivos 

apenso.Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.Jorge Iafelice dos SantosJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 993094 Nr: 19913-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEDRI VILAS BOAS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Logo, in casu, indubitavelmente, o Estado de Mato Grosso, detentor de 

todo acervo documental da vida funcional dos exequentes, possui 

melhores condições para juntar aos autos os documentos necessários 

para deslinde da liquidação da sentença.Desse modo, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 30 dias, apresentar pareceres ou 

documentos elucidativos (art. 510, CPC), notadamente as fichas 

financeiras dos credores.Oportunamente deliberarei sobre a necessidade 

de nomeação de perito para a realização dos cálculos, observando-se, no 

que couber, o procedimento da prova pericial. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 418797 Nr: 5446-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CUNHA PINHEIRO POÇO 

- OAB:253826/SP, LEONARDO GALLOTTI OLINTO - OAB:150583-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar CPF e número de conta bancária para transferência de valor 

depositado em conta judicial vinculada a estes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 751023 Nr: 2765-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MIGUEL DAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 
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MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 751023 – Procedimento Ordinário.

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se 

sobre os cálculos de fls. 196/198.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832834 Nr: 38398-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR GONÇALO FERREIRA COELHO, APARECIDA 

ELIAS DE SOUZA, BENEDITO MARQUES CORRÊA, CARLOS ROBERTO 

DIAS DO NASCIMENTO, ADRIANA ALMEIDA DA SILVA XAVIER, BENEDITO 

ANTÔNIO XAVIER DA FONSECA, GRÁCIA LUIZA DE AMORIM GARCÊZ, 

GLÁUCIA REGINA DUARTE, ESTEFÂNIA NUNES DE MOURA, FABRICIO 

JORGE DA CONCEIÇAO, ERNESTO RODRIGUES DE ARRUDA, FÁTIMA 

REGINA DE OLIVEIRA, ERZIRA SEBASTIANA EVANGELISTA DA MATA, 

HORLANDO SIMÃO DE MIRANDA, JOCY VIEGAS DA SILVA, IVAN UTSCH 

SEBA, HERCÍLIA PIVOTO, JAIRA FERREIRA SIQUEIRA, IRENE MAURÍCIO 

DO NASCIMENTO DE LIMA, IZABELLA SANT' ANNA IELIS, JORALICE 

MAGALHÃES DA SILVA FIGUEIREDO, JANILSON SILVA DE FIGUEIREDO, 

JAMES WILSON KARKLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1255265 Nr: 22780-32.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1255265 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração aviados pela parte executada em 

face da sentença proferida à fl. 93 aduzindo, em síntese, a ocorrência de 

omissão no comando judicial embargado.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Razão assiste a parte embargante.

Após detida análise dos autos observo que a sentença guerreada de fato 

restou omissa, no tocante a ausência de fixação de honorários de 

sucumbência.

No entanto, depreende da peça que ingresso que o exequente postulou 

pelo deferimento da gratuidade da justiça.

 Ante ao exposto, sem maiores delongas, CONHEÇO dos presentes 

embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, passando o trecho 

a seguir ser parte integrante da sentença combatida.

“Condeno a parte exequente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, que fica, desde já, 

concedida.”

No mais, permanece comando judicial embargado tal como lançado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 907857 Nr: 35475-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR MONTECCHI VITORIO, MARCOS GUIMARÃES 

BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Autos n.º 907857 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 864282 Nr: 5043-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 864282 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 830076 Nr: 35812-46.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA FÁTIMA ARRAIS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Victor Arrais Malheiros 

Neves - OAB:15.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

485, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o 

Requerido ao pagamento de 11/12 (onze doze avos) de férias 

proporcionais do ano de 2008/2009, acrescida de 1/3, 3/12 (três doze 

avos) de 13º salário do ano de 2009, bem como, licença prêmio não 

usufruída, referente ao quinquênio de 1995/2000, cujos valores deverão 

ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora 

no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e 

correção monetária pelo IPCA contados do evento danoso, devendo ser 

descontado/abatido no cálculo correspondente o valor pago 

administrativamente pelo réu a autora (fl. 42).Sem custas.Honorários 

advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 949474 Nr: 59999-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SCHWERTNER CHARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 949474 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188/CPC) com as advertências dos artigos 285 e 319 do referido codex.

Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP.

A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, 

ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras 

provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para, se for o caso, designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 922184 Nr: 44677-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ANGELOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371, KLEBER PINHO DE SILVA - 

OAB:10735/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 922184 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 899234 Nr: 29245-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE ZEFERINA ARAUJO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 899234 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 803010 Nr: 9474-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA KEILA DE ASSUNÇÃO, LÁZARO PAULA DE 

ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14.218/MT

 Autos nº 803010 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 161/162, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 163/164).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.
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Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1043137 Nr: 43053-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA CEZINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 Autos n.º 1043137 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 895571 Nr: 26786-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO SABINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 895571 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que a sentença prolatada na 

espécie (fls. 43/48), determinou que o montante devido fosse apurado em 

liquidação de sentença, ratificada, neste ponto, em Superior Instância (fls. 

98/102v).

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1053088 Nr: 47936-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZELINA DA COSTA MONTEIRO, LUZIA MONTEIRO 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:15.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1053088 - Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a cota ministerial retro, determino a intimação da parte 

autora por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto 

no artigo 257, do CPC.

Transcorrido in albis o prazo do edital, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 957538 Nr: 3821-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 866792 Nr: 7000-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE AYAKO MATSUMOTO BISSI, ELIANE MARIA 

ALVES LESSI, HILDA DA SILVA RIBEIRO, ELIZETE APARECIDA RIBEIRO, 

LIGIA VIEIRA GARCIA, JOSÉ LESSI SOBRINHO, MARIA LESSI, OLINDA 

DOMINGUES BAVILONI, MARIA INÊS LESSI FARIAS, NEIDE VIEIRA DE 

MELLO SANTOS, ORIVALDO DE PAULA CHAGAS, SONIA MARIA LOPES 

PEGAIANI, SUELI APARECIDA DELBEM DE PAULA CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 866792 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.
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Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 886635 Nr: 21001-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURICE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14.119/MT, RAFAELA GONÇALVES DE SOUZA - OAB:18.979/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17.040/OAB-MT

 Autos nº 886635 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela desistência 

do presente feito (fl. 46).

 Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela autora à fl. 46, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

 Custas processuais pelo desistente.

 Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 892248 Nr: 24731-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 892248 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 855467 Nr: 57902-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMARA PAULA DE ALMEIDA, JOAO ROBERTO 

ZEFERINO DA LUZ, KEDNA REGINA MONTEIRO DA SILVA, MIGUELINA 

MARIA DA SILVA RODRIGUES, MARILZA DA COSTA ALMEIDA, MARIA 

DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA, VERA LUCIA PINCERATO 

ALONSO, WILSON VITALINO DE SIQUEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 842572 Nr: 46606-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Autos n.º 842572 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 140050 Nr: 24563-50.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UGOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CLAIR UGOLINI, 

SAMANTA RODRIGUES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWRSON DUARTE DA COSTA - 

OAB:4842/MT, LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - OAB:23252/O, 

MURILO CÉSAR MONTEIRO GODOY - OAB:7.569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 Autos nº 140050 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada à fl. 239, aduzindo, em síntese, haver erro material no citado 

comando judicial (fls. 241/243).

É o sucinto relato.

Decido.
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Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 885130 Nr: 19942-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RAMOS PACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 885130 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que a sentença prolatada na 

espécie (fls. 148/152v), determinou que o montante devido fosse apurado 

em liquidação de sentença, mantida, neste ponto, em Superior Instância 

(fls. 210/213v).

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 984036 Nr: 15916-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 870445 Nr: 9919-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA BRAGA, BENEDITA ELZA DE 

SOUZA, ERAIDES BRASILEIRO DIAS ARAUJO, MARIA DE JESUS ROCHA 

MONTEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA RAMOS, LEIDISMAR 

FURTADO DA SILVA, JULIO CEZAR NUNES DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246, WILSON PEDROZA DE REZENDE - OAB:2924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 870445 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1047146 Nr: 44966-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAUMIR VIEIRA, EDVALDO JOSE DE SOUZA, 

HEMERSON LUIZ PEREIRA, JORGE BENEDITO FERREIRA, JEANDRA 

CARLA MATOS DO NASCIMENTO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 1047146 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que o v. acórdão determinou 

que o montante devido fosse apurado em liquidação de sentença (fls. 

260/267).

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851482 Nr: 54424-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIS DA COSTA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851484 Nr: 54426-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 851484 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 864023 Nr: 4841-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON NEI NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 864023 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853267 Nr: 55980-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDECIL SILVA, MARIO PEREIRA E SILVA, SEBASTIÃO 

LINO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:18516/mt, MARITZA COSTA SANTOS GRIGGI 

BORRALHO - OAB:17.302/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Autos n.º 853267 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 879769 Nr: 16584-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY JUSTINA DE ARRUDA CARVALHO, LADIMAR 

VIEIRA BELLO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DE CARVALHO - 

OAB:7015-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 718216 Nr: 11707-73.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 
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fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Preclusas 

as vias recursais, arquive-se, mediante as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 819507 Nr: 25781-64.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VENTURA MORAES SILVA, MARIA MADALENA 

PEREIRA SILVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.693-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora o pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, 

do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

concessão da gratuidade da justiça.Transitada em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C.Cuiabá/MT, 25 de outubro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 916769 Nr: 41301-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA SPADACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Condeno os requerentes em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 457511 Nr: 27792-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÉRIO GONÇALVES DE QUEIROZ, MANOELINA DA 

CONCEIÇÃO QUERIOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MARQUES MARTINS, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO DE CASTILHO 

GIROTTO - OAB:OAB/SP 124.071

 Certifico que patrona dos autores peticionou as folhas 146 que seus 

clientes estarão presentes na audiência do dia 05/11/2018, 

independentemente de intimação oficial. O ente municipal também tomou 

ciência por carga pessoal. Diante de todo o exposto, intimo o requerido 

Manuel Marques Martins, na pessoa de seu procurador, para tomar 

ciência da audiência designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 457511 Nr: 27792-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÉRIO GONÇALVES DE QUEIROZ, MANOELINA DA 

CONCEIÇÃO QUERIOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MARQUES MARTINS, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO DE CASTILHO 

GIROTTO - OAB:OAB/SP 124.071

 Autos nº. 457511 – Usucapião

Vistos, etc.

 Considerando a possibilidade de acordo entre os litigantes, com fulcro no 

art. 139, V do CPC , designo audiência de conciliação para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 16:10h.

 Intimem-se as partes e respectivos advogados, com as advertências que 

a audiência, trata-se de uma tentativa de composição do litígio em curso, 

de forma mais breve possível, podendo ser trazido acordo para rápida 

homologação ou proposta de acordo para discussão.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347938 Nr: 18427-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CUNHA PINHEIRO POÇO 

- OAB:253826/SP, LEONARDO GALLOTTI OLINTO - OAB:150583-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 457511 Nr: 27792-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÉRIO GONÇALVES DE QUEIROZ, MANOELINA DA 

CONCEIÇÃO QUERIOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MARQUES MARTINS, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS JOSÉ NOVAKOSKI 

FERNANDES VELLOZA - OAB:OAB/SP 110.862

 Certifico que patrona dos autores peticionou as folhas 146 que seus 

clientes estarão presentes na audiência do dia 05/11/2018, 

independentemente de intimação oficial. O ente municipal também tomou 

ciência por carga pessoal. Diante de todo o exposto, intimo o requerido 

Manuel Marques Martins, na pessoa de seu procurador, para tomar 

ciência da audiência designada.
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2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033088-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA COSTA MARQUES PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038862-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "EX POSITIS, e tudo o 

mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pela parte 

Requerente, para condenar a Requerida PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ, a incorporar à remuneração da parte Requerente o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser determinado em sede de liquidação de sentença, bem como, para 

condenar o Requerido no pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o 

REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo 

será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do 

subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, 

conforme percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, 

além da correção monetária que deverá ser calculada com base no INPC 

até 30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o 

Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação. Com ou sem recurso voluntário 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame 

necessário. P.I. C"OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011504-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita:"Assim, com base nas 

considerações acima expostas, e atento ao Princípio da Vedação à 

Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intime-se a parte autora para comprovar 

o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade judiciária, com fundamento no artigo 99, §2° do Código de 

Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da Constituição 

Federal, através da apresentação e juntada aos autos da declaração de 

imposto de renda recente e também declaração de bens, ou efetuar o 

pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da 

d is t r ibu ição  (CPC,  a r ts .  290 ,  C/C,  485,  inc iso  X) . 

Cumpra-se."OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008184-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DRESCH (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DAMBROS SCHMIDT OAB - MT0011765S (ADVOGADO(A))

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT0015757A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ex positis, e tudo 

o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a 

liminar outrora concedida, para determinando ao Impetrado que analise o 

pedido de expedição das Guias de Transporte de Animais - GTAs, 

realizado pelo Impetrante, referente às notas fiscais nºs 0353; 0354; 0355; 

0356; 0357; 0358; 0359 e 0360. Por consequência, JULGO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º do 

Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor 

das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto 

de 2009. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 0500391-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada por 

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIMED 

–MT. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. 

P.I.C.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019968-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504001-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA KAIRINA LEITE COELHO CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO(A))

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Vistos, etc. 

Manuseando os presentes autos de Ação de Obrigação de Fazer, verifico 

que a sentença de mérito foi prolatada no processo em 20.08.2018. Deste 

modo, se tratando de decisão terminativa, consubstanciada em título 

executivo judicial, o pedido de n° 15908941, é via inadequada para 

requerer o cumprimento da decisão. Neste espeque o meio adequado para 

conferir efetividade à decisão é o cumprimento de sentença dos artigos 

536 e 537 do Código de Processo Civil. Assim deixo de conhecer o pedido 

demandado pela parte Autora. Intimem-se. Cumpra-se"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001599-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, 

compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela Parte 

Embargante não refletem qualquer uma das causas ensejadoras dos 

embargos de declaração, dado que a decisão em exame, não possui 

omissão em seu conteúdo discutido, contradição em sua fundamentação 

ou mesmo obscuridade. Assim, entendo que os embargos apresentados 

tem o escopo de alterar a decisão proferida nos autos, motivo pelo qual 

não pode ser acolhido. Desta forma, pela fundamentação supra, REJEITO 

os embargos declaratórios oferecidos contra a sentença lançada nos 

autos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 993146 Nr: 19949-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREITAS & LIMA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SUB-PROCURADOR

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as respectivas baixas. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1022756 Nr: 33292-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELE CAROLINA BARBOSA 

GUEDES - OAB:22532O, LUCAS HENRIQUE FERREIRA BORGES - 

OAB:21634/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Impulsiono os autos intimando a parte requerente para 

manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 869976 Nr: 9539-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR MIDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 Autos n.º 869976 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que a sentença prolatada na 

espécie (fls. 166/170v), determinou que o montante devido fosse apurado 

em liquidação de sentença, ratificada, neste ponto, em Superior Instância 

(fls. 243/252v).

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1014795 Nr: 29625-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANYSE MAGALHAES FERREIRA DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Tendo em vista a manifestação da PGE de fls.513/597, intimo a parte 

autora, para, querendo, apresente manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 460049 Nr: 29421-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO LUIZ DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, ANNE CAROLINE SCHOMMER - OAB:21588/O, 

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - OAB:OAB/19637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 De acordo com a petição de fls. 221/223 impulsiono os autos, intimando a 

parte autora para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 757043 Nr: 9190-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO, SALOMÃO 

NEVES BOTELHO, D3S - LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

FIORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10756, MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - 

OAB:15.456 OAB/MT, MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - 

OAB:15456, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 Vistos, etc.

 Trata-se de Reintegração de posse promovido pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor da ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO e OUTROS.

O Requerente depositou valores na conta judicial dos autos em 

decorrência da natureza da ação, conforme se extrai da guia de depósito 

de fl. 166.

A ação foi julgada procedente às fls. 300/305, determinando o 

levantamento dos valores depositados nos autos, todavia até a presente 

data não foi expedido do competente Alvará.

Sendo assim, proceda com o levantamento dos valores depositados nos 

autos, expedindo-se alvará em favor da Parte Requerida.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 993146 Nr: 19949-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREITAS & LIMA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SUB-PROCURADOR

 Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FREITAS E LIMA LTDA 

EPP contra ato do GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO.

Não obstante a decisão de fl. 51, proferida em 2016, determinar que a 

parte Impetrante manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, até a presente data nada se manifestou.

 Deste modo, entendo demonstrado que a Parte Impetrante, 

deliberadamente, abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias, não 

restando alternativa senão a extinção do feito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC/15.

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701285 Nr: 35906-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDACIO ANTONIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ABREU XAVIER 

(PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:4.915/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812204 Nr: 18692-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS AVENIDA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/MT, SUBPROCURADOR GERAL DE 

COORDENAÇÃO DE CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS E RECUP. FISCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Humberto da Silva 

Maizman - OAB:4501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882341 Nr: 18166-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL SERRA, ANA DIAS DE LARA MARIN, IVANIL 

ANA DE OLIVEIRA, BEATRIZ MAGALHAES SERRA, IVONE DO ESPIRITO 

SANTO, JAIR FORTES, JOSIAS SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - OAB:1564, 

MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325974 Nr: 25798-13.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDO EVILÁSIO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, RENATO FERREIRA MACEDO - OAB:11060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983154 Nr: 15438-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADMR, JOSEANA ALENCASTRO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 5324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000289-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIONAI DE CASTILHO LIRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO OAB - MT18896/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, no mérito, 

LHES NEGO PROVIMENTO. Indefiro o pedido de indenização ao 

embargante diante da ausência de litigância de má-fé. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016533-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI LINHARES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Após, Intimem-se 

as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Por fim, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028727-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO GRAOS CEREALISTA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos 

termos da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência da impetrante 

no prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. Sentença 

não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

Após o trânsito e julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017450-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE SOUZA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ALOCAR LTDA - EPP (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da certidão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CERTIDÃO: Certifico que me 

dirigi à Avenida Agrícula Paes de Barros, Bairro Verdão e lá estando não 

foi possível proceder à CITAÇÃO da ré ALOCAR LTDA, em face da 

mesma ali não estabelecer, e não obtive informação do seu atual 

paradeiro. O referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025351-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. 

Tendo em vista a certidão de ID 14138220 e o lapso temporal transcorrido 

sem qualquer manifestação da parte autora, intime-se a mesma para, no 

prazo de 48(quarenta e oito) horas, manifestar sobre prosseguimento no 

feito sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008405-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BENJAMIRA PAULA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nizete Avolinsque (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO OAB - MT0006842A-O 

(ADVOGADO(A))

EDINEI RONQUE OAB - MT0015937A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da sentença a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: Dessa forma, 

com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006261-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMEYRE BENEDITA PACHECO CORREA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT0009462A (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 

10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, 

c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023919-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Sendo assim, 

acolho o pedido de desistência formulado pelo Autor, e de consequência, 

com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquivem-se com as respectivas baixas. Sem custas e 

honorários. P.R.I.C.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036979-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR CARLINDO (AUTOR(A))

OTACIO FERREIRA RAMOS (AUTOR(A))

SEBASTIAO FERRAZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro aos Requerentes os benefícios da Justiça Gratuita. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016, da manifestação negativa dos autores na inicial, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo de 

designar audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036982-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTHNEIA CAVALCANTE PEREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

ROSA ALVES BESERRA (AUTOR(A))

ELOIZA MORALES FORATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro às Requerentes os benefícios da Justiça Gratuita. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016, da manifestação negativa das autoras na inicial, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo de 

designar audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030667-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO(A))

REALCARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO 

HOSPITALAR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DILMA GUIMARAES NOVAIS OAB - MT8892/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de petitório (ID. 13372662) no qual a fornecedora 

NEUROCOR – DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR LTDA 

(CINECOR), requer o bloqueio judicial no valor de R$ 2.350,22, a fim de 

cobrir diferença a ser paga, a qual foi gerada por equívoco quando da 

realização do bloqueio via BACENJUD, bem como requer bloqueio no valor 

de R$ 6.379,99 (seis mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e 

nove centavos) a fim de custear gastos extras não previsto no 
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orçamento, os quais se mostraram necessários durante o procedimento 

realizado. Oportunizado ao Estado se manifestar sobre tais pedidos, o 

mesmo quedou-se inerte, apenas fazendo juntar (ID. 14247263), 

documento que não relaciona com o petitório acima. É o que merecia 

relato. Quanto ao pedido de bloqueio no valor de R$ 6.379,99 (seis mil 

trezentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) para custear 

diferença de valor que decorre de alterações no orçamento inicialmente 

apresentado, tenho que o mesmo deve ser indeferido, pois a NEUROCOR 

não é parte nestes autos. Eventual cobrança de saldo remanescente há 

de ser feita em autos próprios, pois a presente demanda, com polo ativo e 

passivo determinado pela autora, possui causa de pedir e pedido diverso 

do que pretende a fornecedora em questão. Ademais, em razão da 

necessidade de zelo com o patrimônio público, é necessária a vinculação 

ao orçamento inicialmente apresentado. Eventual gasto extra, quando 

necessário em razão das condições e urgência do caso em questão, há 

de ser comprovado em autos próprios, para então ser paga pela pessoa 

jurídica de direito público responsável. A delimitação da presente lide não 

permite tal dilação probatória, até porque, repisa-se, a NEUROCOR não é 

parte nesta ação e a causa de pedir da mesma é diversa. Assim, seu 

pedido de bloqueio pelo sistema BACENJUD a fim de cobrir gastos extras, 

resta INDEFERIDO. No que toca ao pedido de bloqueio judicial no valor de 

R$ 2.350,22, a fim de cobrir diferença a ser paga, a qual foi gerada por 

equívoco quando da realização do bloqueio via BACENJUD (ID. 11001720), 

tenho que o mesmo deve ser deferido. De fato, a decisão de ID. 10861533 

determinou o bloqueio do valor de R$ 46.245,93 (quarenta e seis mil 

duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), ao passo 

que foi bloqueado equivocadamente apenas R$ 43.245,93 (quarenta e três 

mil duzentos e quarenta e cinco reais). Ao ID. 12733962, foi levantado, por 

meio de alvará, o valor de R$ 43.895,71 (quarenta e três mil oitocentos e 

noventa e cinco reais e setenta e um centavos), restando portanto um 

saldo de R$ 2.350,22 (dois mil trezentos e cinquenta reais e vinte e dois 

centavos) para cobrir o valor previsto no orçamento de fl. 131 (ID. 

10768243). Assim, diante do nítido equívoco, é caso de novo bloqueio 

judicial via BACENJUD a fim de custear o saldo remanescente. ISTO 

POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO que se proceda 

ao bloqueio, via BACENJUD, do valor de R$ 2.350,22 (dois mil trezentos e 

cinquenta reais e vinte e dois centavos) da conta única do Estado de Mato 

Grosso, a ser utilizado para pagamento do saldo remanescente, conforme 

orçamento apresentado. O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, 

observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado o 

bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de 

Justiça, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos. Tendo em vista que a prestação de contas já foi feita, o 

alvará deverá ser expedido após a vinculação do valor aos autos, a ser 

transferido para a conta da NEUROCOR – DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 

ENDOVASCULAR LTDA., CNPJ 07.403.159/0001-04, Banco do Brasil, 

agência 0046-9, conta corrente 232247-1. Dessa decisão, intime-se a 

parte autora, a fornecedora e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato 

Grosso. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008489-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA MARIA DE CARVALHO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1008489-44.2016.8.11.0041 Vistos, Intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 5(cinco) dias, tendo em vista a petição de 

id. 14892835. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019710-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DA LUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do 

art. 1023, § 2º do CPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006714-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Diante da informação de interposição de Agravo de 

Instrumento, mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. 

Intimem-se as partes para especificarem, em 10 (dez) dias, as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. Decorrido 

o prazo, com ou sem especificação de provas, vistas dos autos ao Ilustre 

representante do Ministério Público. Em seguinte, voltem-me os autos 

conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004490-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO RODRIGUES PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o petitório e documentos de fls. 355/465, requerendo 

o que entender de direito. Após, conclusos. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037010-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA NORBERTO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS 

FISCAIS DA SEFAZ/MT - GFPF (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o 

valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

DECISÃO: "De todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida pelo 

impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 
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nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito". 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030667-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO(A))

REALCARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO 

HOSPITALAR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DILMA GUIMARAES NOVAIS OAB - MT8892/O (ADVOGADO(A))

NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - 

EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO, 

NEUROCOR – DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR LTDA, do 

teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Assim, seu pedido de bloqueio pelo 

sistema BACENJUD a fim de cobrir gastos extras, resta INDEFERIDO. (...). 

ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO que se 

proceda ao bloqueio, via BACENJUD, do valor de R$ 2.350,22 (dois mil 

trezentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos) da conta única do 

Estado de Mato Grosso, a ser utilizado para pagamento do saldo 

remanescente, conforme orçamento apresentado. O bloqueio deverá ser 

realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 

02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda ao rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos. Tendo em vista que a prestação 

de contas já foi feita, o alvará deverá ser expedido após a vinculação do 

valor aos autos, a ser transferido para a conta da NEUROCOR – 

DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR LTDA., CNPJ 

07.403.159/0001-04, Banco do Brasil, agência 0046-9, conta corrente 

232247-1. Dessa decisão, intime-se a parte autora, a fornecedora e a 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO"

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010793-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BORGES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença por 

arbitramento por MARCIA BORGES OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO. A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos: 

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período. No que tange a incidência de juros e 

correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os JUROS 

DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 6% ao 

ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o 

percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009, deverá ser 

calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei no 

11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. Sem custas. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

apurado na condenação, nos termos do art. 85 do NCPC. Em sede de 

apelação/remessa necessária, foi dado provimento parcial ao recurso e 

retificada em parte a sentença nos seguintes termos: No que concerne 

aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a 

liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4º, II, do Código de 

Processo Civil: “II – não sendo líquida a sentença, a definição do 

percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá 

quando liquidado o julgado” . Quanto à atualização do débito, no julgamento 

do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão 

geral, que o artigo 1º -F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com 

a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a 

débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e 

constitucional em relação aos juros moratórios . Por sua vez, o Superior 

Tribunal de Just iça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de 

recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º -F, da Lei nº 

9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 

11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda 

Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua 

natureza. Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir 

de janeiro de 2001. Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, 

em parte, a sentença para: i) determinar que eventual defasagem, 

percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, 

sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; ii) fixar os 

honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de 

Processo Civil; e iii) estabelecer, quanto à correção monetária, devida 

desde a data em que as parcelas dever iam ter sido pagas, a incidência do 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar de 

janeiro de 2001. Para fins de elucidação da controvérsia, deve ser 

promovida a liquidação como determinado em sentença e esta parte 

confirmada pelo Acórdão da Apelação/Remessa Necessária, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC. Posto isto, determino seja intimado o executado 

Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os 

documentos pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. 

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027271-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS LEMOS TERIJE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN SARTORI DE LARA OAB - MT0019810A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro Centro Político 

Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça, no processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028618-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS OAB - MT11671/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro Centro Político 

Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça, no processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1030840-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

HOSPITAL AMECOR LTDA. (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA a seguir transcrita, proferida nos autos do 

processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: "Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se o pedido de desistência da ação, formulada pela 

Parte Autora ao ID. 1551551 destes autos de AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA que move GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE em 

face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR DE MATO 

GROSSO – MATO GROSSO SAÚDE. Tendo em vista que ainda não houve 

a citação, não há óbice à homologação do pedido sem o consentimento do 

Requerido. Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022563-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO HENRIQUE DO PRADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro Centro Político 

Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça, no processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019344-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI SILVEIRA VIANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado, bem como para pagamento de diligências, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: "Vistos, etc. Em atenção ao requerimento 

formulado ao ID 14274178, esclareço que o pagamento de diligências não 

faz parte das custas processuais que englobam a gratuidade de justiça. 

Pois bem, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual, o Mandado de 

Segurança é processo isento de custas e honorários advocatícios. Em 

que pese o mandado de segurança ser isento de custas, o pagamento de 

diligência em tese, não acarreta prejuízo ao sustento das partes. Quanto à 

concessão dos benefícios da justiça gratuita para isenção do recolhimento 

de diligência do Oficial de Justiça, responsável pelo cumprimento dos atos 

necessários na presente demanda, entendo que não prejudicará 

financeiramente a Impetrante e/ou sua família; de modo, que indefiro o 

pedido de isenção de pagamento de diligências. Dessa forma, intime-se o 

impetrante para pagamento de diligências, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008577-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA CURVO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA OAB - MT0011625A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor do despacho a seguir transcrito, proferido nos autos do processo 

acima identificado, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o supracitado (de acordo com a certidão de ID. 

13108451, o autor deixou transcorrer o prazo para o depósito das 

diligências), também, para manifestar se há interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção do processo. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DESPACHO: "Vistos, etc. Em análise aos 

presentes autos verifico que, de acordo com a certidão de ID. 13108451, o 

autor deixou transcorrer o prazo para o depósito das diligências. Portanto, 

em consonância ao disposto no art. 485, §1º, intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

supracitado, também, para manifestar se há interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito"

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1045951 Nr: 44333-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO E CURVO - 

OAB:6624, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - 

OAB:16.445/0/MT, Priscila Botelho Oliveira Marques - OAB:256133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para 

ratificar, também parcialmente, a liminar deferida nos autos, a fim de 

DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas pelo TAD n. 1122052-2.A liminar deferida às 29/31 perde sua 

eficácia na parte em que suspendeu a exigibilidade do tributo, conforme 

previsto no art. 309, III do CPC.Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09.A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual.Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do 

STJ.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1034738 Nr: 38975-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS PÚBLICAS 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de tudo o que foi exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar 

a liminar deferida e DETERMINAR que o Impetrado se abstenha de exigir 

certidão negativa de débitos como condição para os pagamentos dos 

serviços prestados referentes ao Instrumento de Contrato n. 

042/2012/SECOPA.Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a 

Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 

12.016/09.Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima 

mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1301147 Nr: 8797-29.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY SILVA GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do ente estatal de fls.140/201, intimo a 

parte autora para, querendo, apresente manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 845739 Nr: 49395-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA BENEDITA CALAZANS WAYHS, BERENILDES 

CASTRO PADILHA, LEONIDAS BENEDITO DA COSTA, HUMBERTO 

JESUÍNO DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES JOSETTI, LEILA MARIA 

PEREIRA DE ANDRADE, EDENIR BOTELHO RAMOS SAMPAIO, IZA DOS 

SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, NELSON PEREIRA 

DOS SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Vistos,

Defiro o petitório de fl. 758, tendo em vista tratar-se de processo com 4 

volumes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 173590 Nr: 22112-18.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA DAL CANTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COAUT - COOPERATIVA CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA LTDA., ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS 

- OAB:7.322-A/MT, ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - OAB:11.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hildo Castro Teixeira - 

OAB:2.251/MT, LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:5266-MT-PROC, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, SERGIO BAPTISTA DA SILVA - 

OAB:4.436-A/MT

 Vistos etc.

Consta dos autos o Termo de Acordo de fls. 409/410 celebrado entre as 

partes Tania Maria Dal Canton, representada pelo Sr. Euvanir Antonio 

Macedo e Cooperativa Condominial Autonoma Ltda.

Referido acordo foi homologado em 2º Grau de jurisdição, conforme 

consta às fls. 433/433-v.

Intimadas as partes as partes para se manifestarem quanto ao 

cumprimento do acordo, adveio petição do ESTADO DE MATO GROSSO à 

fl. 437 frisando não ser parte no acordo entabulado nos autos e reiterando 

o pedido para análise e julgamento de seu recurso de apelação.

Assim, diante do noticiado pela parte, entendo que não é caso de acolher, 

neste momento a petição de fl. 440, pois imprescindível a remessa dos 

autos ao TJMT para apreciação da petição de fl. 437.

Isso posto, determino a devolução dos autos ao TJMT, com os nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 325141 Nr: 25359-02.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLDACK DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

OAB:15643-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT, LEONARDO 

VASCONCELLOS ROCHA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:1585012

 Vistos, etc.

Cumpra-se o determinado à fl. 197, devendo o INSS comprovar se houve 

perícia médica administrativa que tenha concluído pela cessação do 

benefício ou a realização de reabilitação profissional.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 238805 Nr: 7762-54.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO, MARIA 

GEOVANE DE SOUSA PARENTE, RONALDO STEINMETZ, MARTA SIRELEI 

MACHADO CHIELE, OTHMAR KOPSCH FILHO, MAURI PINHEIRO, DIVA 

TEODORA DE SOUZA, NILTON DUBIELLA, NILTON DUBIELLA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POLÍCIA 

MILITAR, INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT, MARCO TÚLIO DE 

ARAÚJO - OAB:5318/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Verifico que não foram esclarecidos, pelo exequente, os pontos 

levantados na Certidão de fl. 387.

Destarte, reitere-se para o devido cumprimento, devendo o exequente se 

atentar que deverá esclarecer os valores postulados, trazendo também os 

memoriais descritivos de sua atualização.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792112 Nr: 46205-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO ALVES PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT, FABRICIA DINIZ FRANÇA SANTOS - OAB:13490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do INSS - 

OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037616 Nr: 40379-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIANA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA COIMBRA DE 

ABREU FERREIRA - OAB:8547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046497 Nr: 44605-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR, ADEMAR 

SALES MACAUBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 967038 Nr: 7824-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA DA SILVA, SEBASTIANA DA SILVA 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por LUCINDA DA 

SILVA e outra contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelas Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se as autoras para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 878822 Nr: 16019-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA PEREIRA DE MIRANDA, BENEDITA TENUTES 

DA COSTA, AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, NEIRES RIBEIRO 

DO NASCIMENTO, LOIDE DE JESUS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por JOAQUINA 

PEREIRA DE MIRANDA e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os autores para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1039976 Nr: 41606-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIR RAIMUNDO CECCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por NACIR 

RAIMUNDO CECCHIN contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 908729 Nr: 35997-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ARAUJO DE FRANÇA, ARACY BERNARDINA DE 

SOUZA ALMEIDA, HERMELINDA DEL BARCO CORRÊA, DELZA ALVES 

RIBEIRO, MARIA JOACYL MORENO PESSOA, ESPOLIO DE MARIA 

MACEDO RODRIGUES, MIGUEL BENEDITO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ADAIR 

ARAUJO DE FRANÇA e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os autores para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1035865 Nr: 39526-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA HOINACKI RIBEIRO DA SILVA, MARIA DIAS 

DAMASCENA, MARIA SONIA DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARIA DIAS 

DAMASCENA e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os autores para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1053909 Nr: 48300-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ESPIRITO SANTO SARDINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARIA DO 

ESPIRITO SANTO SARDINHA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Município de Cuiabá para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos 

termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 338 de 824



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 912851 Nr: 38763-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES NASCIMENTO, DELFINA MARIA 

LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela cristina da silva 

campos preza - OAB:22660/O, PAOLA FREITAS PENNA - OAB:15.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

 Em que pese o fato da manifestação da parte autora às fls. 212/213, a 

advogada deve atentar-se quanto ao procedimento adequado a ser 

adotado nesta fase de cumprimento de sentença, bem como a própria 

enfatizou em trecho de seu petitório.

Trata-se da necessidade de apuração da eventual defasagem 

remuneratória por meio de liquidação de sentença por arbitramento. Tal 

sistemática, para a execução, fora estipulada na sentença às fls. 

163/166-v, mais especificamente no seguinte trecho, in verbis:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelas Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração das 

Requerentes, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Neste contexto, e em sede de apelação/reexame necessário, o TJMT 

retificou em parte a sentença, contudo, manteve a sistemática da 

liquidação por arbitramento (fls. 200/204).

Portanto, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se as requerentes para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1035687 Nr: 39442-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEOBALDO CORDOBA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos às fls. 196/207, nos termos do 

art. 1023, § 2º c/c art. 183 do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 980895 Nr: 14526-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA que move MARLY OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Narra, em síntese, que é servidora pública ativa e que tem direito à 

recomposição da diferença resultante do cálculo da conversão do 

cruzeiro real para a URV, perfazendo a diferença salarial de 11,98%.

Com a inicial vieram os documentos.

Justiça gratuita concedida à fl. 30.

O Município de Cuiabá apresentou a contestação às fls. 34/42.

Intimada para apresentar impugnação à contestação, a parte autora 

quedou-se inerte (fl. 44).

Manifestação do Requerido às fls. 46/49.

É o que merecia relato.

Decidido.

Em análise dos autos verifico que a alegação do Município de Cuiabá de 

ilegitimidade passiva merece prosperar pelos fundamentos que destrincho 

a seguir.

Percebe-se que a própria autora trouxe aos autos, na oportunidade da 

exordial, elementos e documentos que demonstram que a sua atividade 

laborativa referente ao objeto desta ação, se deu perante o Município de 

Cáceres.

Portanto, não existem motivos os quais façam com que o Município de 

Cuiabá deva figurar no polo passivo desta ação.

Sobre esta questão, no curso do processo, a parte autora teve 

oportunidade para se manifestar quanto à referida alegação do Requerido, 

requerendo o que entender por direito, porém, deixou o prazo transcorrer 

in albis (fl. 44).

Por todo o exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no importe de 10 % do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 6º do CPC. Contudo, suspendo a 

sua exigibilidade em face ao deferimento de justiça gratuita à fl. 30.

Sem reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 922702 Nr: 45070-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ANTONIO FORLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Vistos, etc.Trata-se de pedido de restauração de autos, formulado pelo 

advogado Valdriangelo Samuel Fonseca.É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Manuseando os autos, verifico que se trata de uma execução 

fiscal, em que o débito em discussão já se encontra inscrito na Dívida 

Ativa do Estado, conforme demonstra a CDA nº 201412574.Diante dessa 

constatação, a competência para seu julgamento não é desta 

especializada, e nesse sentido seria inócua a restauração dos autos 

neste juízo.Diante de todo o exposto, DECLINO da competência para 

conhecimento e julgamento da presente lide em favor do juízo da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, juízo competente 

para apreciar o pedido de restauração de autos.Remetam-se os feitos ao 

juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias no 

sistema.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1038295 Nr: 40712-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CHAVES ABDALA - 

OAB:17.571-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, 

consequentemente, EXTINTO O PROCESSO COM A ANÁLISE DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC, ficando revogada a decisão de 

fls. 64/65.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Sentença não sujeita à reexame 

necessário.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 989059 Nr: 18093-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE SINOP S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA ESGOTO DO MUNICIPIO DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, ratifico a liminar deferida e CONCEDO A 

SEGURANÇA vindicada para afastar a cobrança do diferencial de alíquota 

do ICMS diretamente da impetrante, sobre as operações com mercadorias 

adquiridas em outras unidades da Federação, destinadas a integrar o ativo 

fixo ou para seu uso e consumo. Encaminhe-se cópia desta sentença à 

autoridade impetrada para os devidos fins. Com fundamento no art. 14, 

§1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário de sentença. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Com o retorno dos 

autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 929843 Nr: 49227-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIP MAGAZINE E COMERCIO LTDA, DÉZIO 

CAPISTRANO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

E FINANÇAS, DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS DE BARROS 

- OAB:7.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do petitório de fl. 287, manifeste-se o impetrado no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 840698 Nr: 45050-89.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO, MARIA ODETE MAROZZI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO GROSSO, INTERMAT - INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO, RENATO FERRACIOLI E HERDEIROS 

NECESSÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS., DEFENSORIA 

PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GILBERTO CASTELO 

ALVES - OAB:15450-O/MT, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 

- PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Todavia, no Edital de fl. 44 foram citados RENATO FERRACIOLI e 

herdeiros necessários, o que demonstra que o documento expedido está 

em descordo com o pedido da parte autora e também com as 

características dos autos.À fl. 28 está anexada a Certidão de Óbito da Srª. 

ZILAH CAETANO FERRACIOLI, onde consta a informação de que a de 

cujus teria deixado três filhos maiores, o que sugere a existência de 

herdeiros necessários, os quais, porém, são desconhecidos.É possível a 

citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando (art. 256, I, do 

CPC), sendo possível o deferimento da medida desde logo em relação aos 

herdeiros necessários de ZILAH CAETANO FERRACIOLI.Em relação ao Sr. 

RENATO FERRACIOLI, aplica-se o disposto no art. 256, I, cumulado com 

seu §3º, do CPC para fins de citação por edital.Nesse caso, é 

imprescindível que sejam infrutíferas as tentativas de sua localização para 

que então seja realizada a sua citação dessa maneira.Considerando que 

nos encontramos no meio do pleito eleitoral e que nessas situações os 

eleitores costumam estar com os respectivos endereços atualizados 

perante o TRE/MT, torna-se aconselhável a expedição de ofício ao referido 

órgão para fins de indagar acerca de eventual endereço cadastrado em 

nome do citando.Ante a tudo o que foi exposto, DECRETO nulidade do 

Edital de Citação de fl. 44 e determino que seja expedido ofício ao TRE/MT 

solicitando informações se existe título de eleitor cadastrado em nome da 

pessoa de RENATO FERRACIOLI, bem como eventual endereço a ele 

relacionado.Igualmente, expeça-se ofício à Receita Federal do Brasil 

requisitando informações acerca dessa pessoa.DETERMINO a citação, por 

edital, dos herdeiros necessários de ZILAH CAETANO FERRACIOLI, com 

fulcro no art. 256, I, do CPC, com o prazo de 60 (sessenta) dias para 

apresentação de defesa nos autos, se assim desejarem (art. 257, III do 

CPC), devendo constar a advertência que em caso de revelia será 

nomeado curador especial nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 726541 Nr: 22354-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONGREGAÇAO CRISTÃ NO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos, etc.

O despacho de fl. 88 não foi cumprido pela parte autora.

Também não foi acolhido o pedido do Estado de Mato Grosso, formulado à 

fl. 62 e tampouco este foi citado dos termos da ação, já que a parte autora 

requereu a sua inclusão no polo passivo da lide à fl. 78, ocorrendo o 

declínio para este juízo por meio do despacho de fl. 83.

A ação foi ajuizada ainda no ano de 2011 sem que, até o presente 

momento, tenha saído de sua fase inicial.

Entretanto, antes de dar prosseguimento ao processo e tendo em vista a 

confusão aqui instalada quanto à titularidade do imóvel, entendo 

necessário colher a manifestação do Município de Cuiabá e do Estado de 

Mato Grosso.

Assim, defiro a petição do Estado de Mato Grosso de fl. 62, determinando 

a remessa dos autos à PGE/MT para manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, remetam-se à Procuradoria do Município de Cuiabá, para 

manifestação, também no prazo de dez dias.

Ato contínuo colha-se nova manifestação do Ministério Público, conforme 

requerido pelo órgão à fl. 74.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 389785 Nr: 25613-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELISE MARIA DALBEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL QUINTELLA - OAB:9563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 64, fica evidenciado o desinteresse da 

impetrante no cumprimento da sentença, ao menos neste momento.

Assim, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas que eventualmente 

se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 399568 Nr: 32646-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZÉBIO GAMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: maria catarina de morais - 

OAB:12.168, MÁRIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a divergência de valores apresentada pelo Requerente e 

pelo Requerido, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para a 

atualização dos cálculos de acordo com a sentença de fls. 89/95, com as 

alterações do recurso de Apelação (fls. 135/138-v).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1018199 Nr: 31025-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA CEZARIA DA SILVA SANTOS, CARBY MARIA 

LOBO DE BASTOS, IVONE BUSSIKI CUIABANO, ÁLVARO LUCAS DO 

AMARAL, BISMARCK DE AQUINO, GLORIALICE SIGARINE DA SILVA 

GARCIA, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA LIMA BARROS 

AMARAL - OAB:7478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por CLARA 

CEZARIA DA SILVA SANTOS e outros contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os autores para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 837101 Nr: 41986-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - OAB:0

 Vistos, etc.

Diante da Certidão de fl. 42, expeça-se ofício requisitório, conforme 

determinado à fl. 19.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 792828 Nr: 46917-54.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA DA COSTA E SILVA ATEYEH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONIZE ATEYEH - OAB:12508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se, Sra. Gestora, se houve a devida intimação da sentença ao 

Estado de Mato Grosso. Atestando-se a negativa, intime-se.

Em que pese o fato da advogada da parte autora reclamar a sua devida 

intimação, em petitório às fls. 169/170, verifico que o seu prazo recursal 

transcorreu sem qualquer manifestação.

 Certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 867338 Nr: 7442-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MILER, DINALVA MACEDO CRUZ, ELLEN 

SANDRA PEREIRA DOS SANTOS, GIOVANI SPINOLA DE CARVALHO, 

IRACI OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA COSTA 

GARCIA, ERONDINA CARDOSO KEMPE, MARIA APARECIDA MACEDO 

ASSUNÇÃO, MARIA JOSE BURACHI DE CASTILHO, SANDRO MORETT DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796 OAB/MT, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - 

OAB:6796/MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - 

OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ANTONIO 

MILER e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 
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presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os autores para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036891-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERCUNDINA PEREIRA DO BONDESPACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELI DO BOMDESPACHO OAB - 953.589.861-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência a favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027271-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS LEMOS TERIJE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN SARTORI DE LARA OAB - MT0019810A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

FRANCISCO DE ASSIS LEMOS TERIJE contra ato dito coator praticado pelo 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, objetivando a concessão de liminar 

para que a autoridade coatora possibilite o licenciamento do veículo 

VOLKSWAGEN PARATI, cor prata, placa DOL3456, independente do 

pagamento das multas aplicadas. Em breve síntese, a impetrante 

argumenta não ser justa a vinculação do licenciamento do seu veículo ao 

pagamento das multas de trânsito. Com a inicial vieram documentos. É o 

que tinha a relatar. Decido. O mandado de segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. É cediço, nos 

termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de 

medida liminar, é necessária a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). No que tange aos atos 

administrativos junto ao DETRAN, tenho convicção que se revela ilegal a 

vinculação ao pagamento de multas por infração de trânsito, constituídas 

ilegalmente, ou seja, sem as notificações necessárias, conforme previsto 

na legislação de trânsito. Todavia, as provas que acompanham a petição 

inicial não demonstram a probabilidade do direito invocado, já que o 

documento de fl. 24 (ID. 15167636) revela que o autor foi notificado da 

infração cometida, diferentemente do que alega na exordial. Desse modo, 

os indícios documentais apontam, em princípio, para o regular 

processamento administrativo dos autos de infração, com a efetiva 

notificação do impetrante para apresentar defesa, com o mesmo 

entendimento podendo ser estendido à aplicação da penalidade. É 

imperioso recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da 

penalidade administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do 

proprietário do veículo. Ocorre que em se tratando de ato administrativo, a 

sua legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega 

em contrário, produzir as provas necessárias para tanto, o que não fez. 

Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado. No mais, tem sido ponto pacífico na 

jurisprudência a possibilidade de vincular a transferência/licenciamento do 

veículo ao pagamento das multas porventura existentes, desde que tenha 

havido a notificação. Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028618-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS OAB - MT11671/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos e etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURABÇA impetrado por 

MARIA AUXILIADORA CAMPOS contra ato coator do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, objetivando a concessão de liminar para que possa efetuar o 

licenciamento de seu veículo, independente do pagamento de multas por 

infração de trânsito. Em breve síntese, o impetrante argumenta não ter 

sido notificado das penalidades de trânsito que foram aplicadas em seu 

desfavor e que constam no prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT, 

impedindo-o de efetuar o licenciamento do seu automóvel. Com a inicial 

vieram documentos. Como uma das causas de pedir é a falta da dupla 

notificação por parte do DETRAN/MT para a regular constituição das 

multadas aplicadas, em despacho de fl. 22 (ID. 15081577) facultei-lhe que 

trouxesse aos autos documento a fim de comprovar o endereço que se 

encontrava/se encontra cadastrado junto ao DETRAN/MT, além de um 

comprovante de residência com o seu endereço e o documento atualizado 

veículo. Intimado, o impetrante juntou o documento do automóvel, bem 

como comprovante atualizado de residência. É o que tinha a relatar. 

Decido. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. É cediço, nos termos do art. 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, é 

necessária a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). No que tange ao licenciamento do veículo, tenho 

convicção que se revela ilegal a vinculação do licenciamento ao 

pagamento de multas por infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou 

seja, sem as notificações necessárias, conforme previsto na legislação de 

trânsito. É imperioso recordar que o STJ entende pela ilegalidade da 

aplicação da penalidade administrativa, quando não comprovada a dupla 

notificação do proprietário do veículo. Ocorre que em se tratando de ato 

administrativo, a sua legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo 

àquele que alega em contrário, produzir as provas necessárias para tanto. 

Destarte, a documentação que acompanha a inicial não traz, em seu bojo, 

os dados necessários para que se verifique o devido processo legal e o 

contraditório nas penalidades aplicadas em desfavor do impetrante. 

Inclusive, facultei-lhe que comprovasse o endereço regularmente 

cadastrado junto ao DETRAN/MT, o que não foi cumprido pela parte. Diante 

disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar se houve, ou 

não, a dupla notificação para fins de legitimação da multa aplicada. Por 

todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022563-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO HENRIQUE DO PRADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JULIANO 

HENRIQUE DO PRADO contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando, 

mediante a concessão de liminar, o direito de obter o Licenciamento 2018 

do veículo RENAULT LOGAN, ano/modelo 2011/2012, cor prata, placa 

NUG1565, independentemente do pagamento de multas por infração de 

trânsito. Argumenta, em síntese, não ser justo a vinculação do 

licenciamento do veículo ao pagamento de multas das quais não foi 

devidamente notificado. Com a inicial vieram documentos anexos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O mandado de segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É 

cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a 

concessão de medida liminar, faz-se mister a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Vê-se que a 

questão sob análise está em se verificar a existência ou não do aludido 

direito líquido e certo que a Impetrante alega ser resultado de abuso de 

poder pela autoridade apontada como coatora em lhe exigir o pagamento 

das multas por infração de trânsito, para o licenciamento do veículo de sua 

propriedade. Tenho sustentado que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento ao pagamento de multas por infração de trânsito, 

constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações necessárias, 

conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso recordar que o 

STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade administrativa, 

quando não comprovada a dupla notificação do proprietário do veículo. 

Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito da Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo da 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais o impetrante 

não foi notificado (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) não pode 

ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, §2º do Código de 

Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de 

todos os débitos existentes relacionados ao veículo, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data vênia, a legislação de 

trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e 

as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é 

isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira da 

motorista. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse 

público, caso a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, 

inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução 

fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite 

a coação administrativa. A respeito, leciona o culto professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o Poder 

Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento da 

pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só compatível 

como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela ordem 

normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do 

veículo RENAULT LOGAN, ano/modelo 2011/2012, cor prata, placa 

NUG1565, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 
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entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Expeça-se o necessário a ser cumprido por Oficial 

Plantonista. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034323-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON UCHIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por 

ANDERSON UCHIDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO E CENTRO 

BRASILEIRO EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS 

- CEBRASPE objetivando a antecipação dos efeitos da tutela para que seja 

deferida a sua certidão de atividade policial, com a realização de 

reclassificação no certame e atribuição da pontuação da certidão ao 

Requerente, sem prejuízo de nomeação no cargo e inclusão no curso de 

formação da Polícia Judiciária Civil. Sustenta o Requerente logrou êxito em 

participar do certame regido pelo Edital nº 1 – PJC/MT para o cargo de 

Delegado Substituto da Polícia Judiciária Civil, tendo sido aprovado na 

primeira fase do concurso, e submetido à segunda fase consistente na 

prova oral e avaliação de títulos. Conta que no resultado provisório da 

avaliação de títulos foi surpreendido com a nota zero, mesmo tendo 

apresentado a Certidão de Declaração da Polícia Federal atestando que 

desempenha o cargo de Agente de Polícia Federal, somando mais de 13 

(treze) anos de atividades prestadas à instituição, o que em tese lhe 

renderia a nota máxima de 04 (quatro) pontos no quesito “exercício em 

cargo de carreira policial” do item 8.3.3 do edital retificado. Argumenta que 

ingressou com recurso administrativo indagando o motivo da não 

atribuição de nota, sendo-lhe informado pela banca que o título da polícia 

federal não teria sido aceito, pois a declaração não atesta que o cargo 

seja da carreira da polícia civil. Relata que a discriminação prevista no item 

8.3.3 do edital afeta sua classificação e viola os princípios da isonomia, 

impessoalidade e razoabilidade, posto que a não atribuição e aceitação do 

tempo de atividade policial para acréscimo de sua pontuação no certame, 

o coloca entre os últimos candidatos, podendo ser preterido em sua 

classificação final. Alega que a atitude da banca examinadora demonstra 

a intenção de privilegiar somente a categoria da PJC em detrimento de 

outras forças policiais, e aceitar que o edital restrinja títulos apenas aos 

cargos da polícia civil seria uma quebra inequívoca de isonomia, 

destacando que tal discriminação é aplicada sem previsão legal. Pondera 

que a Polícia Federal é a Polícia Civil da União conforme as Leis nº 

4.878/65, 5.350/67 e Decreto nº 59.310/66. Com a inicial vieram 

documentos. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada (fl. 210), o 

Requerente juntou comprovante de renda e recolheu as custas 

processuais (fls. 211/218). É o relatório. Decido. Para a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela, a legislação de regência impõe a 

comprovação de dois requisitos; o fumus boni juris – que se refere à 

probabilidade do direito invocado – e o periculum in mora – consistente no 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os 

autos, convergindo-se à análise dos documentos que embasam o pleito 

inicial, verifico a ausência dos pressupostos necessários ao deferimento 

do pedido nessa fase de cognição não exauriente. Conforme relatado pelo 

Requerente, a controvérsia está fundada na não aceitação da certidão de 

tempo de serviço prestado para a Polícia Federal, uma vez que o Edital nº 

01 – PJC/MT teria previsto atribuição de pontos na avaliação de títulos 

apenas para o exercício em cargo da carreira policial civil, disposição que 

discriminaria a atividade prestada para outras forças policiais e feriria o 

princípio da isonomia. Analisando o edital mencionado, verifica-se que o 

mesmo foi expresso em prever em seu item 8.3.3 “D”: 8.3.3 Somente serão 

aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, 

observados os limites de pontos do quadro a seguir. (...) D - Exercício em 

cargo da carreira policial civil. - 1,40 por ano completo, sem sobreposição 

de tempo - 7,00 Se o Requerente não apresentou documento que 

comprova o exercício em cargo da carreira policial civil, não há que se 

falar em violação ao princípio de isonomia, visto que neste caso, o edital 

do concurso faz lei entre as partes, pois vincula tanto o administrado 

quanto a Administração ao seu cumprimento, e decidir de maneira 

contrária ao edital sim, violaria o princípio da isonomia. Nesse sentido o 

entendimento do E. TJMT: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – 

INVESTIGADOR DE POLÍCIA – LOTAÇÃO EM POLO REGIONAL – 

INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA NO CONCURSO – 

DESRESPEITO AO EDITAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA.1. O candidato deve ser lotado de acordo com a ordem de 

classificação, conforme item 25.2 do Edital nº 002/2009-SAD.2. Desta 

forma, considerando que o edital é lei entre as partes, posto que vincula 

tanto o administrado quanto a Administração Pública, correta a decisão do 

juízo a quo que determinou a lotação do Requerente de acordo com a sua 

ordem classificatória.3. Sentença ratificada. (ReeNec 7558/2018, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 

02/10/2018) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – CONCURSO – CARGO DE TÉCNICO EM NECROPSIA - 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA NO EDITAL DE FOTO RECENTE 3X4 

DATADA – DATAÇÃO FEITA MANUALMENTE PELA 

AGRAVADA/IMPETRANTE – DEVER DE VINCULAÇÃO ÀS REGRAS 

CONSTANTES NO EDITAL – RECURSO DO ESTADO PROVIDO. É 

incontroverso que o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma 

de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o 

Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as 

vagas ofertadas. A Agravada/Impetrante deveria ter apresentado a 

fotografia, nas dimensões exigidas e constando a respectiva data de 

captura da imagem.O alegado equívoco de interpretação dos termos do 

edital, por culpa exclusiva da Impetrante, não tem o condão de afastar a 

exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 

16/07/2018) Saliente-se que o Requerente ao se inscrever para o referido 

certame, não questionou a exigência editalícia ou a sua legalidade, 

aceitando assim as normas impostas pelo edital, que faz lei entre as 

partes. Diante do exposto, por não vislumbrar razões para a concessão 

da pretensão inicial, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA. 

Deixo para momento oportuno a análise de designação audiência de 

conciliação tendo em vista as especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016. Prejudicada a análise 

da gratuidade de justiça tendo em vista que o Requerente procedeu ao 

recolhimento das custas processuais. Citem-se os Requeridos para, no 

prazo legal, contestarem os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004755-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

proposta por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A autora relata, 
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em síntese que, em janeiro de 2014 foi intimada acerca de reclamação 

realizada junto ao PROCON/MT, sob o nº 0114-011.854-3. Na referida 

reclamação, a consumidora Sra. Zelita Vieira da Silva alegou ter firmado 

uma cédula de crédito bancário com a autora, com a concessão de 

financiamento para aquisição de um veículo. Sustentou terem sido 

cobrados indevidamente valores referentes à tarifa de cadastro no 

importe de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) e também 

referentes ao CET, no valor de R$ 515,03 (quinhentos e quinze reais e 

três centavos). A requerente narra ainda que prestou informações no 

âmbito do processo administrativo, mas que a conciliação restou 

infrutífera, vindo a apresentar defesa. Em que pese seus fundamentos, o 

PROCON/MT, em decisão, entendeu que houve violação das normas de 

proteção ao consumidor, aplicando multa no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Inconformada, ingressou com a presente ação almejando 

a nulidade do auto de infração e multa aplicada no âmbito do procedimento 

administrativo nº 0114-011-854-3, extinguindo o respectivo crédito. Com a 

inicial juntou documentos. Pedido de tutela de urgência indeferido ao ID. 

12386986. A autora informou sobre a interposição de agravo de 

instrumento, cuja decisão até o momento não foi juntada aos autos. 

Devidamente citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou 

contestação tempestiva ao ID. 13180903. Não trouxe documentos com a 

defesa. Impugnação à contestação ao ID. 13465772. Intimadas as partes 

para se manifestarem sobre a produção de provas, nada postularam. 

Encaminhado o processo ao Ministério Público, este entendeu pela 

desnecessidade de sua intervenção no feito. É o que tinha a relatar. 

Decido. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Consoante o breve relatório logo acima, a parte autora requer a 

anulação da decisão administrativa do PROCON Estadual que lhe aplicou 

penalidade pecuniária em processo administrativo tramitado naquela 

repartição. Como se sabe, o PROCON detém a natureza de órgão da 

administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos 

protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Pode e deve propor ou 

adotar medidas na defesa dos consumidores, tanto, assim, viabilizando a 

própria eficácia e efetividade do direito humano fundamental da defesa do 

consumidor, no artigo 5º da Lei Maior, e do princípio constitucional da 

defesa do consumidor, no artigo 170 da Lei Maior. No caso, as medidas 

adotadas pelo PROCON, decorreram de Processo Administrativo com 

regular andamento. Ao contrário do que quer sustentar a Autora, a 

atuação do PROCON além de cabível, por estar dentro das suas 

competências na defesa do direito do consumidor, respeitou o devido 

processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como previstos no artigo 

5º, LIV e LV, da Constituição de 1988. Ademais, a referida decisão está 

devidamente fundamentada nas normas de proteção ao consumidor 

aplicáveis ao caso, especialmente o disposto nos artigos 56, I, e 57, caput, 

e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Art. 56. 

As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, 

conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 

de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa 

[...] Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo. [...]. A propósito, é o teor de julgados já proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado em caso semelhante: DIREITO DO 

CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – 

CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON COM 

APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA 

PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Da decisão administrativa fundamentada nas provas 

constantes dos autos, sopesados tanto os fatos narrados pelo 

contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, tudo 

precedido do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade, de 

pronto aferível, mas tão somente no inconformismo do Recorrente com a 

sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a 

autoridade municipal fundamentou e justificou a aplicação da multa, 

considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada, e 

obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (Apelação 

40390/2016. Des. Márcio Vidal. DJE: 09/05/2017). PROCESSUAL CIVIL - 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA 

ADMINISTRATIVA - PROCON MUNICIPAL - TUTELA CAUTELAR NEGADA - 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

- RESPEITADOS - TESE RECURSAL QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMONSTRADO - REQUISITOS 

AUSENTES - CAUÇÃO - APRESENTAÇÃO SOMENTE NO SEGUNDO GRAU 

DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESPROVIMENTO. 

Constatando, de plano, que houve respeito aos princípios constitucionais 

do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que 

culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de 

Defesa do Consumidor, deve-se afastar a tese de ilegalidade da sanção 

imposta. Havendo a necessidade de instrução processual, com vistas a 

analisar a tese recursal, deve-se considerar ausente o requisito do fumus 

boni juris. A inexistência de provas quanto ao perigo de dano irreparável 

ao direito da Recorrente, impõe o indeferimento da medida acautelatória 

postulada. Em vista de o pedido de prestação de caução não ter sido 

apresentado no Juízo de origem, a sua análise fica vedada por esta Corte, 

para evitar supressão de instância. (Agravo de Instrumento 1160430/2015 

MS 329/2013. Des. Márcio Vidal. DJE: 15/02/2017). No que concerne ao 

valor da multa aplicada, é certo que tem caráter punitivo ao infrator da 

norma, devendo ser fixada num montante que guarde intrinsicamente o 

caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes 

e desestimular a repetição da conduta infrativa por parte da requerente. 

Logo, uma vez que é uma empresa do ramo financeiro, o montante de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) fixado, não se mostra abusivo, porquanto deve 

atingir patamar hábil a inibir a continuidade dos abusos. Isso posto, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, consequentemente, EXTINTO 

O PROCESSO COM A ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, 

do NCPC. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Sentença não sujeita à 

reexame necessário. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018594-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACEDO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da 

ação, formulada pela Parte Autora ao ID. 14004593 destes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, que move LEONARDO 

MACEDO DE SOUZA contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. Tendo em vista que ainda 

não houve a citação, não há óbice à homologação do pedido sem o 

consentimento do Impetrado. Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026452-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE ADRIANO DE LAMONICA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 345 de 824



ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1026452-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GEORGE ADRIANO DE 

LAMONICA ARAUJO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se 

novamente a parte autora para que em 05 (cinco) dias cumpra 

adequadamente a determinação contida no despacho referente ao Id. 

14816743, visto que a decorreu o prazo sem manifestação, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010127-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE MARTINS FONTES OAB - MT0011423A (ADVOGADO(A))

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO OAB - MT9612/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1010127-44.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANDERSON DO NASCIMENTO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em conta 

a juntada do laudo pericial, determino que: 1. INTIMEM-SE as partes para 

se manifestarem acerca dos novos documentos, e para tanto, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias. 2. Colha-se o parecer ministerial. 3. Após, 

façam-me os autos conclusos para a prolação da sentença. P.R.I. Cuiabá, 

26 de outubro de 2018. PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028766-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LACERDA DA MATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028766-13.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCELO LACERDA DA 

MATTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se 

novamente a parte autora para que em 05 (cinco) dias cumpra 

adequadamente a determinação contida no despacho referente ao Id. 

15203862, visto que a decorreu o prazo sem manifestação, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FLORISVAL FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FLORISVAL FREIRE OAB - MS18573 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036725-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TEODORIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Assim, diante da incompatibilidade entre o 

valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e considerando 

o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz remissão ao 

fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste momento, 

oportunizo ao autor que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras e indique a carreira 

e o cargo que ocupa na Administração Pública, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos 

do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036810-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDJANIA MARQUES SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Destarte, a fumaça do bom direito 

referente à ausência de notificação somente pode ser constatada quando 

o impetrante traz nos autos documento comprovando o endereço que está 

cadastrado no órgão de trânsito, além de comprovante de residência 

atualizado. Portanto, faculto ao impetrante que promova a juntada aos 

autos, no prazo de 15 dias, dos documentos relacionados no parágrafo 

supra, sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 do 

Código de Processo Civil. No mesmo prazo, deverá comprovar a quitação 

do IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório referentes ao presente 

exercício para o qual pretende a liberação. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014596-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLITA ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020234-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JAINY ANGELA LINS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON BALBINO VILELA JUNIOR OAB - MT5982/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT PREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032565-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PESADO TRANS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA OAB - DF39473 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS 

(IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1032565-64.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: PESADO TRANS LTDA - ME 

IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, SECRETARIO ADJUNTO 

DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT, CHEFE DO POSTO FISCAL 

AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. Conforme se observa 

do CRLV referente ao Id. 15827691 - p. 2, o veículo apreendido se 

encontra em nome de terceiros (M. da Silva Martins Transporte). Malgrado 

o CRLV faça prova relativa da presunção de propriedade, visto que o 

veículo é um bem móvel cuja propriedade se transfere com a mera 

tradição, entendo ser temerário analisar a pretensão da maneira como 

posta, notadamente em razão do considerável valor do bem cuja liberação 

se pretende. Em face desse contexto, faculto à Impetrante, novamente, a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, para que comprove 

adequadamente a efetiva propriedade do veículo apreendido, juntando aos 

autos declaração de venda do veículo apreendido da empresa M. da Silva 

Martins Transporte para a impetrante, com firma reconhecida em cartório, 

acompanhada de cópia autenticada do contrato social da empresa 

vendedora e do documento pessoal do signatário da declaração, sob as 

penas da lei. Intime-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2018 PAULO MARCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031316-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031316-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VANDERLEI PEREIRA LIMA RÉU: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO NA PESSOA DO SEU 

REPRESENTANTE LEGAL Vistos. A interpretação do art. 99, do CPC é de 

que a simples declaração de hipossuficiência presume verdadeira a 

alegação da pessoa natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos 

que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, é possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, 

oportunizo ao autor emendar a inicial para demonstrar, inclusive carreando 

seu hollerith e cópia da sua declaração de IRPF que, apesar do salário 

recebido, o pagamento das custas processuais e da taxa judiciária poderá 

acarretar prejuízo em seu sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, 

comprovantes de despesas mensais permanentes que atestem a alegada 

hipossuficiência econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE 

AS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM 

ATÉ SEIS PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. 

Intime-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016409-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016409-98.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LINDOMAR DA CUNHA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em conta a 

juntada do laudo pericial, determino que: 1. INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem acerca dos novos documentos, e para tanto, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias. 2. Colha-se o parecer ministerial. 3. Após, 

façam-me os autos conclusos para a prolação da sentença. P.R.I. Cuiabá, 

26 de outubro de 2018. PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 941421 Nr: 55413-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA UNIÃO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, para determinar a implantação do 

auxílio-acidente em favor do autor, a partir do dia seguinte a cessação 

indevida do benefício anteriormente concedido (13/11/2014), devendo as 

eventuais parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de juros 

moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da 

caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ) e 

correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a 

data de cada vencimento, até o efetivo pagamento. Sem custas. 

Considerando a procedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, 

condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC). 

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da Súmula n.º 490 do 

STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intime-se a parte requerida para que efetue o depósito dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Efetuado o depósito, 

expeça-se alvará de levantamento em favor de expert. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 952873 Nr: 1415-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA ESTADUAL DO MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, ANA PAULA DORILEO CARDOSO - OAB:15652/O, CARLOS 

REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIEL PUGA - OAB:21324, 

DANIELE IZAURA S CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e jugar os feitos, declinando da competência em 

favor da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, à 

qual os autos deverão ser encaminhados, nos moldes do artigo 64, §§ 1º 

e 3º, do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia desta decisão para os 

autos da Medida Cautelar de Caução em apenso.Intimem-se.Cumpra-se, 

com as necessárias alterações na distribuição do processo, 

independentemente da fluência do prazo recursal.Cuiabá, 25 de outubro 

de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 810920 Nr: 17413-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI DO CARMO SILVA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICELEIDE DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:14.794, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:7174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT, TAINÁ 

MIRANDA DE ALCÂNTARA - OAB:OAB/MT 15.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, 

do diploma processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 25 de outubro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 960550 Nr: 5051-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA IZABEL BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE BENITEZ FRANCO - 

OAB:2812-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Em determinação ao despacho de fl.290, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar-se. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 903561 Nr: 32505-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIEL PUGA - OAB:21324, DANIELA IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:, 

GERSON VALÉRIO POUSO - OAB:PROC.

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e jugar os feitos, declinando da competência em 

favor da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, à 

qual os autos deverão ser encaminhados, nos moldes do artigo 64, §§ 1º 

e 3º, do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia desta decisão para os 

autos da Medida Cautelar de Caução em apenso.Intimem-se.Cumpra-se, 

com as necessárias alterações na distribuição do processo, 

independentemente da fluência do prazo recursal.Cuiabá, 25 de outubro 

de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 934233 Nr: 51546-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ROBERTO DA SILVA, ALINICE DOS SANTOS 

LARA, VIRGINIA CLEMENTINA DA SILVA, ARENIL CLEMENTINO DA 

CONCEIÇAO, LESNA FONSECA VAZ OLIVEIRA, MARIA ALICE DOS 

SANTOS DA SILVA, JOÃO LOURENÇO APARECIDO DA SILVA, IVANET 

LOURDES SANTIAGO GARBIM, HONORIA FRANCISCA DO CARMO, ILENI 

PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ZAMPIERI BARION - 

OAB:7519

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL em relação à pretensão 

deduzida pelos servidores ALINICE DOS SANTOS LARA, LESNA 

FONSECA VAZ OLIVEIRA, ARENIL CLEMENTINO DA CONCEIÇÃO, 

VIRGÍNIA CLEMENTINA DA SILVA, IVANET LOURDES SANTIAGO GARBIM, 

JOÃO LOURENÇO APARECIDO DA SILVA, HONÓRIA FRANCISCA DO 

CARMO E ILENI PINTO DE ARRUDA, julgando extinto o processo com 

resolução de mérito em relação a estes, nos termos no artigo 487, II, do 

Código de Processo Civil; e julgo improcedentes os pedidos formulados 

pelos servidores AGNALDO ROBERTO DA SILVA e MARIA ALICE DOS 

SANTOS SILVA, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Retifico o valor da causa para R$ 150.234,06 (cento e cinquenta mil, 

duzentos e trinta e quatro reais e seis centavos), consoante 

fundamentação posta no bojo desta decisão. Corrija-se o necessário na 

autuação do feito e no Sistema Apolo.Condeno os Requerentes ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, 

a ser suportado pelos vencidos em igual proporção. Suspendo a 

exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma 

processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 

25 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1096544 Nr: 9090-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MORAES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Certifico que tendo em vista a juntada da parte executada e em 

determinação ao despacho de fl.257, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 54632 Nr: 1546-05.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMÉRCIO DE CARNES E FRIOS 

LTDA, LEOCIRO DE OLIVERIA FRANÇA, MARIA DE BRITO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, OLGA GENY ALMEIDA 

ALVEZ - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELMA MARIA RIBEIRO 

PREZA - OAB:4396/MT

 Vistos.

Vistas ao ESTADO DE MATO GROSSO para que se manifeste sobre a 

petição de fls. 288/290 e documentos que a acompanham, no prazo de 10 

dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 871851 Nr: 10960-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL TORRES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA UNIÃO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

diploma processual. Havendo valores depositados referentes aos 

honorários periciais, expeça-se alvará para levantamento em favor do 

perito.

Caso não exista valores vinculados, intime-se o INSS para que efetue o 

depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 941421 Nr: 55413-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA UNIÃO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, para determinar a implantação do 

auxílio-acidente em favor do autor, a partir do dia seguinte a cessação 

indevida do benefício anteriormente concedido (13/11/2014), devendo as 

eventuais parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de juros 

moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da 

caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ) e 

correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a 

data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.Sem custas. 

Considerando a procedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, 

condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do 

CPC).Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da Súmula n.º 490 

do STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Intime-se a parte requerida para que efetue o depósito dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Efetuado o depósito, 

expeça-se alvará de levantamento em favor de expert.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 941421 Nr: 55413-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA UNIÃO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 941421 Nr: 55413-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA UNIÃO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DEFIRO a produção de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames 

dos artigos 464 e seguintes do CPC.Nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), nos moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ.Nos 

termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo 

ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo.Designo o dia 01/08/2017 às 14hs30min. 

(quatorze horas e trinta minutos), na Clínica Miguel Sutil - Medicina do 

Trabalho, Rua 13 de Junho, nº 1.003, Centro, Cuiabá - MT, telefone: 

3623-0118, 21364549, para a realização da perícia médica, nos termos do 

art. 474 do CPC.Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça na data, horário e local acima citados, com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando para tanto, todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS).O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia.O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos.Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é 

devido.Seguem anexos os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito. Por fim, certifique-se acerca da nomeação de assistentes técnicos 

p e l a s  p a r t e s ,  r e i t e r a n d o  a  p r o v i d ê n c i a ,  c a s o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 871851 Nr: 10960-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL TORRES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA UNIÃO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 
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Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

diploma processual.Havendo valores depositados referentes aos 

honorários periciais, expeça-se alvará para levantamento em favor do 

perito.Caso não exista valores vinculados, intime-se o INSS para que 

efetue o depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) 

dias.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.Cuiabá-MT, 27 de setembro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 871851 Nr: 10960-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL TORRES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA UNIÃO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Numero do Processo: 10960-21.2014.811.0041

AUTOR: Daniel Torres Junior

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Código 871851

Vistos.

INTIMEM-SE a autarquia ré, para que no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste acerca dos novos documentos – laudo pericial.

CERTIFIQUEM-SE acerca do depósito dos honorários periciais, e em caso 

negativo, INTIMEM-SE o INSS para que cumpra a determinação constante 

na decisão retro, seja ela a antecipação dos honorários periciais.

Em caso positivo, EXPEÇA-SE o competente alvará para que o expert 

proceda ao levantamento do montante que lhe é devido.

Após, COLHA-SE o parecer ministerial e façam-me os autos conclusos 

para a prolação da sentença.

 P.R.I.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 871851 Nr: 10960-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL TORRES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA UNIÃO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DEFIRO a produção de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames 

dos artigos 464 e seguintes do CPC.Nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça,, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), nos moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ.Nos 

termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo 

ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo.Designo o dia 01/08/2017 às 15hs 

(quinze horas), na Clínica Miguel Sutil - Medicina do Trabalho, Rua 13 de 

Junho, nº 1.003, Centro, Cuiabá - MT, telefone: 3623-0118, 21364549, 

para a realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do 

CPC.Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados, com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando para tanto, todos os exames complementares (antigos e 

recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).O perito será 

intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser 

entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia.O 

INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 

8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente 

de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue 

o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta 

destes autos.Após comprovação do depósito dos honorários por parte do 

INSS, e ainda mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o 

competente alvará para que o expert proceda ao levantamento do 

montante que lhe é devido.Seguem anexos os quesitos do Juízo a serem 

respondidos pelo perito. Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 932708 Nr: 50778-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON CLAUDIO CANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAIS - 

OAB:MS/16.343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa 

judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos 

do artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Havendo valores depositados referentes aos honorários periciais, 

expeça-se alvará para levantamento em favor do perito.

Caso não exista valores vinculados, intime-se o INSS para que efetue o 

depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Efetuado o 

depósito, expeça-se alvará de liberação dos valores em favor do expert.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

Cuiabá-MT, 26 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1000802 Nr: 23794-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUBTY MAURO CARDOSOS DOS SANTOS - 

FISIOMED, BANCO BMG S/A, ESTADO DE MATO GROSSO, JAQUELINE 

FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Perda e Danos c/c 

Repetição do Indébito, apresentada por ANITA PAULO, em face do BANCO 

BMG - S/A E OUTROS.

Ante certidão de fl.41-v, decorreu o prazo da Requerente se manifestar 

acerca do seu interesse no prosseguimento do feito.

Pois bem. Diante de tais fatos, devidamente intimada nos moldes do §1º do 

Art. 485, CPC.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso II do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1341582 Nr: 18125-80.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR ROSA GONÇALVES, MARGARIDA PEREIRA DO 
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BONFIM, ARENIR RODRIGUES SOARES, ANA HELENA CUNHA DA ROSA, 

EDNA MARTINS DE OLIVEIRA, CREUZA MARIA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1341585 Nr: 18128-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS CRISTINA ORMAND NASCIMENTO, VICENCIA 

DOMINGAS DE LARA, AYRTON AGOSTINHO DE JESUS FILHO, REGINA 

HELENA DE CARVALHO MENDES, PAULO RICARDO SOUZA DIAS, 

MARLY OLIVEIRA DA CONCEIÇAO ZEFERINO DA LUZ, CONYE MARIA DA 

SILVA BRUNO, SEBASTIANA AUXILIADORA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 843881 Nr: 47755-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, MARILENE 

AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, RENATA LUCIANA MORAES - 

OAB:13.096-B/MT

 Vistos.

1 - Oficie-se o competente Cartório de Registro de Imóveis para a 

transcrição do registro da presente desapropriação, conforme requerido 

às fls. 128.

 2 - Ad cautelam, intimem-se os Requeridos para que comprovem a 

propriedade do imóvel, mediante a juntada de cópia atualizada da 

respectiva matrícula.

3 - Publiquem-se os editais a que se refere o artigo 34 do Decreto-Lei nº 

3.365/41.

4 - Tendo em vista o teor das certidões colacionadas às fls. 123 e 125, 

manifestem-se o Estado de Mato Grosso e a União, no prazo de 10 dias, 

acerca do disposto no artigo 32, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

5 - Ao final, voltem-me os autos conclusos para novas deliberações.

6 - Intimem-se.

7 - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 813312 Nr: 19789-25.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVERCINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:1874419

 Vistos, etc.

Diante da não concordância da parte requerida quanto à proposta de 

honorários apresentada às fls. 121, destituo o Dr. Reinaldo Prestes Neto.

Nomeio, pois, como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, podendo ser 

encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º 

Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 99601-1639 e fixo desde já 

os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), diante da 

complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do 

profissional.

Assim, DESIGNO o ato para o dia 21/12/2018, com início dos trabalhos a 

partir das 12h40min (doze horas e quarenta minutos), a ser realizado no 

endereço citado acima.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados, com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando para tanto, todos os exames complementares (antigos e 

recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

O perito será intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo 

pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização 

da perícia.

O INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 

8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente 

de trabalho.

 Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos.

Após comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido.

Seguem anexos os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

 Por fim, certifique-se acerca da nomeação de assistentes técnicos pelas 

partes, reiterando a providência, caso necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915820 Nr: 40704-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAISY APARECIDA TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351548 Nr: 22033-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN JACKSON FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 863201 Nr: 4188-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JUVENAL RODRIGUES DE 

CARVALHO, OSMARY BAGGIO DE CARVALHO, WANDERLEY BAGGIO 

DE CARVALHO, MARCO ANTÔNIO BAGGIO DE CARVALHO, CRISTIANE 

BAGGIO DE CARVALHO, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO 

RICHTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMÍLIO 

BIANCHI NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Baggio de 

Carvalho - OAB:MT/6.873

 Isto posto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Condeno o Requerente ao pagamento das despesas processuais (perícia 

judicial) e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa.Decisão isenta de reexame necessário, por força do disposto no 

artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem.P.R.I.Cuiabá, 26 de outubro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1258311 Nr: 23762-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA LUCIANA PREZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução foi apresentada tempestivamente. 

Fato em que intimo a parte exequente para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 860156 Nr: 1865-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJAX, IRICENY XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO(SAD)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores pretéritos 

do benefício de pensão por morte já concedido ao requerente, desde a 

data do requerimento administrativo (08/03/2013 – fls. 19), devendo incidir 

sobre as parcelas vencidas os juros moratórios calculados com fulcro nos 

índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação 

(Súmula n.º 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do 

RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo 

pagamento.Sem custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC).Decisão sujeita ao reexame necessário, por 

força da Súmula n.º 490 do STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para 

recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 

25 de outubro de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 393551 Nr: 29047-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PURITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO CAVANHA 

GAIA - OAB:58079, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, WYLERSON VERANO DE A. SOUSA 

- PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos.

Diante da denúncia de descumprimento aos termos da liminar concedida 

no nascedouro destes autos, INTIME-SE o requerido para se justificar, 

devendo carrear o comprovante respectivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 947120 Nr: 58643-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELE TAVARES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio moreira bosa - OAB:9.405, 

MARCIO SALES FREITAS - OAB:9968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035906-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE FERNANDES DE LAET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA OAB - MT18636/O (ADVOGADO(A))

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035906-98.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BRUNA CAROLINE FERNANDES 

DE LAET RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO BRASILEIRO DE 

PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - 

CEBRASPE Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por BRUNA CAROLINE FERNANDES 

DE LAET contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o CENTRO BRASILEIRO 

DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE 

EVENTOS – CEBRASPE, objetivando a concessão de liminar para 
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determinar o seu prosseguimento no concurso público regido pelo edital nº 

1-PJC/MT, com a consequente anulação da avaliação psicológica realizada 

e realização de novo teste, ou, subsidiariamente, a reserva da respectiva 

vaga. Para tanto, aduz que se submeteu ao concurso público para 

formação de cadastro de reserva para o cargo de delegado de polícia 

substituto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, regulado pelo Edital nº 

1-PJC/MT, de 16 de Março de 2017. Afirma que, embora tenha sido 

APROVADA nas primeiras quatro fases, foi considerada INAPTA na 5ª 

fase - avaliação psicológica, mesmo tendo atingido resultado adequado em 

12 (doze) dos 14 (quatorze) testes psicológicos realizados, 

aproveitamento de aproximadamente 85,71%. Alega que em virtude do seu 

desempenho satisfatório em apenas um dos três testes de habilidades 

específicas, não atendeu ao terceiro critério de adequação adotado pela 

banca examinadora, que exigia resultado ‘adequado’ em pelo menos dois 

de três testes. Assevera que, da análise comparativa do laudo síntese e 

do parecer psicológico em cotejo às regras do Edital nº 1 – PJC/MT, de 16 

de março de 2017, e das respectivas alterações, extrai-se que a banca 

examinadora desta fase: 1) estabeleceu 03 (três) grupos de critérios de 

avaliação final do resultado; e 2) definiu os parâmetros numéricos de 

adequação ao perfil do cargo de delegado em cada teste psicológico; SEM 

A CORRESPONDENTE PREVISÃO OBJETIVA NO EDITAL, comprovando a 

SUBJETIVIDADE de toda a avaliação psicológica. Sustenta a inexistência 

de fundamento no parecer psicológico que justifique o resultado de 

insuficiência em ambos os testes. Aduz que interpôs recurso 

administrativo contra o resultado que a inabilitou no teste psicológico, o 

qual restou julgado improcedente, mantendo-se a inaptidão e sequer 

fornecendo as folhas de respostas dos testes realizados. A inicial veio 

acompanhada de documentos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, acolho a emenda à inicial, de forma que defiro os benefícios 

da justiça gratuita a parte requerente, nos termos do artigo 4ª da Lei 

1060/50. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, estabelece o 

artigo 300, do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo”. A controvérsia a ser 

analisada nos presentes autos consiste em verificar se assiste ao 

requerendo o direito à anulação da avaliação psicológica, com o seu 

consequente prosseguimento no concurso para o cargo de Delegado de 

Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, regulado pelo 

Edital nº 1-PJC/MT, de 16 de Março de 2017. A requerente comprovou que 

foi classificada nas 04 primeiras fases do Concurso Público para 

Provimento do Cargo de Delegado da Polícia Judiciária Civil do Estado de 

Mato Grosso (Edital nº 1-PJC/MT /2017), e que foi considerada inapta na 5ª 

fase do certame – Avaliação Psicológica, sendo emitido laudo sucinto e 

com apontamentos numéricos. Demonstrou, ainda, que interpôs recurso 

administrativo contra referido resultado, expondo, em suas razões, que 

ficou limitada para fundamentar o pedido de revisão do processo de 

avaliação apenas com a disponibilização da Síntese dos Resultados do 

Laudo Psicológico, impugnando, ainda, a subjetividade da avaliação. Para 

validade da exigência de exames psicotécnicos, é necessário, antes de 

tudo, previsão direta em lei. Em segundo lugar, que os itens e condições 

do Edital, a respeito, ofereçam caráter objetivo e permitam ao candidato a 

possibilidade de aferir o sentido e o alcance de cada uma das provas, de 

forma a poderem eventualmente exercer o direito de defesa, se acaso 

nelas não aprovado. Nesse passo, a ausência de motivação no resultado 

negativo da avaliação psicológica, dificulta a revisão do resultado por 

parte do candidato, através do recurso administrativo pertinente, o que 

configura afronta os princípios do contraditório e ampla defesa. 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 

2 E 3 DO STJ. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. 

ILEGALIDADE. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS 

FEDERAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. RAZÕES 

GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO EXAME. 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A alegação de violação ao art. 535 do 

CPC/1973 exige do recorrente a indicação de qual o texto legal, as normas 

jurídicas e as teses recursais não foram objeto de análise nem de emissão 

de juízo de valor pelo Tribunal da origem, pena de a preliminar carecer de 

fundamentação pertinente. Inteligência da Súmula 284/STF. 2. Não cumpre 

o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a 

higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, que 

tampouco, a título de prequestionamento implícito, confrontou as 

respectivas teses jurídicas. Óbice da Súmula 211/STJ. 3. Anulado o ato 

administrativo de declaração de inaptidão de candidato em avaliação 

psicológica aplicada em concurso público, necessário o refazimento do 

exame e a pronta submissão do candidato, vedando-se o seu 

prosseguimento sem a observância disso, pena de malferimento à 

isonomia. Precedentes. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente 

do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.” (AREsp 

1299707/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018) Em sede de cognição 

sumária, verifica-se dos documentos que houve apenas divulgação 

genérica da pontuação, caracterizando medida arbitrária ao dever 

transparência e de acessibilidade aos possíveis recursos administrativos 

(DOC Nº 16014627). Ressalta-se que, da análise prefacial do edital, 

inexiste previsão de tais parâmetros numéricos para a verificação da 

adequação do resultado apresentado pelo candidato ao perfil psicológico 

do cargo de delegado no edital; nas leis e demais atos regulamentares de 

regência do cargo de Delegado de Polícia. Além disso, o parecer 

apresentado padeceu de critérios objetivos que teriam sido adotados no 

exame, o que, aparentemente, evidencia a subjetividade do teste aplicado. 

Por fim, é importante registrar que a parte autora é servidora pública 

estadual e exerce o cargo de Investigadora da Polícia Judiciária Civil, 

mostrando, aparentemente, comportamento compatível com a atividade 

policial, conforme se verifica das suas avaliações de estágio probatório e 

do próprio exame psicológico para o exercício de tal cargo (DOC ID Nº 

16015276). Isto posto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para que o 

requerido autorize o prosseguimento da requerente as demais fases do 

certame, até o julgamento do mérito da presente ação. Bem como, via de 

consequência, realize novo teste psicológico, utilizando-se de critérios 

claros e objetivos, nos termos estabelecidos na Portaria Conjunta Nº 

053/2017/SESP/PJC e nos subitens 11.2.1 e 11.2.2 do Edital nº 1 – PJC/MT. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita em favor da requerente. Cite-se o 

requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, por oficial plantonista se 

necessário for. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013161-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELINE ALCANTARA TAKEUCHI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013161-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EVANGELINE ALCANTARA 

TAKEUCHI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação Obrigação de Fazer com Pedido 

de Antecipação de Tutela ajuizada por Evangeline Alcantara Takeuchi em 

face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, em que objetiva a 

concessão da antecipação da tutela liminar para o fim de ser determinado 

que os requeridos adotem as providências necessárias para que o autor 

seja transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Hospital que 

disponha de condições técnicas para dar suporte ao caso, ainda que seja 

necessária contratação de fornecedor particular e sem licitação. Cabe 

destacar, que o Juiz plantonista DEFERIU o pedido de antecipação de 

tutela vindicada. Em sua contestação o Município de Cuiabá, id. 13978908, 

argumenta que o presente feito é de absoluta competência do Juizado 

Especiais da Fazenda Pública, uma vez que o valor indicado na exordial é 

inferior aos 60 (sessenta) salários mínimos, como previsto no art. 2º da 

Lei 12.153/09. A Defensoria Pública Estadual em posterior petição, afirma 

em se tratando de causa de menor complexidade que não excede a 60 

salários mínimos o feito deve ser apreciado e julgado no juízo competente, 

razão pela qual solicita remessa dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública. O Representante do Ministério Público manifestou pela 

ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. 

Deu-se à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os elementos identificadores da ação, 

em especial, o valor da causa, a natureza das partes e a matéria 
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analisada, entendo que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista 

no art. 2º da Lei nº 12.153/09, que assim dispõe: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Consoante se observa da dicção do artigo supracitado, o 

legislador valeu-se do tipo aberto para delimitar a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a competência para 

processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos. Com efeito, além do critério econômico 

previsto no caput do artigo supracitado, o legislador cuidou de elencar 

expressamente as matérias que escapam ao âmbito de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes do rol contido no § 1º do 

art. 2º. Por fim, a última delimitação imposta pelo legislador diz respeito à 

natureza jurídica das partes, contida no art. 5º da Lei nº 12.153/09. 

Registro, por oportuno, que a resolução do caso em apreço envolve, em 

tese, apenas matéria de direito e, possivelmente, a produção de prova 

documental ou testemunhal, não exigindo a produção de provas 

complexas. Não obstante, embora inserido no microssistema dos Juizados 

Especiais, o Juizado Especial da Fazenda Pública possui regras 

peculiares, previstas em lei própria, que admite a produção de provas 

complexas. Por força das normas postas na Lei nº 9.099/90, que instituiu 

os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os quais não admitem a 

produção de provas tidas por complexas, criou-se o mito de que o Juizado 

Especial da Fazenda Pública se sujeita ao mesmo procedimento. Tal 

conclusão é equivocada, pois embora os Juizados Especiais Federais e 

os Juizados Especiais da Fazenda Pública também integrem o 

microssistema dos Juizados Especiais, estes são regidos por leis 

próprias, com peculiaridades específicas e competência absoluta, 

admitindo a produção de provas complexas. Embora seja de competência 

dos Juizados Especiais (Cíveis e Criminais), via de regra, o julgamento das 

causas de “menor complexidade”, o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de que a aferição dos contornos dessa expressão 

indeterminada ficou sob a responsabilidade do legislador ordinário, sendo 

tal matéria dirimida no âmbito infraconstitucional. A propósito do tema, o 

seguinte precedente: “Juizados Especiais Cíveis e Criminais: definição de 

sua competência: exigência de lei federal. 1. Os critérios de identificação 

das "causas cíveis de menor complexidade" e dos "crimes de menor 

potencial ofensivo", a serem confiados aos Juizados Especiais, constitui 

matéria de Direito Processual, da competência legislativa privativa da 

União. 2. Dada a distinção conceitual entre os juizados especiais e os 

juizados de pequenas causas (cf. STF, ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, 

Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 24, X, da Constituição, que 

outorga competência concorrente ao Estado-membro para legislar sobre o 

processo perante os últimos. 3. Conseqüente plausibilidade da alegação 

de inconstitucionalidade de lei estadual que, antes da L. federal 9.099, 

outorga competência a juizados especiais, já afirmada em casos 

concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 

75.308, Sanches): suspensão cautelar deferida.” (ADI 1807 MC, 

Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 

23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT VOL-01913-01 PP-00052) 

Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no § 4º do 

art. 2º da Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem 

ser utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo trecho do 

elucidativo voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 753.444/RJ, onde assim aduz: “Logo, o art. 2º da Lei 

12.153/2009 possui dois parâmetros – valor e matéria – para que uma 

ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível. 

Existem apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e 

matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada à necessidade ou não 

de perícia.” Referido julgado restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 

2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que 

uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não 

influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda 

Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. 

Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, 

DJe 18/11/2015) Nesse ponto, abro um parêntesis para registrar que, em 

pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não 

encontrei, até a presente data, qualquer acordão que afirme o contrário do 

paradigma supracitado, ou seja, que a complexidade da matéria ou prova 

seja elemento delimitador da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, regido pela Lei n.º 12.153/09. Acerca do tema, a 

Resolução nº 4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

contempla, no rol exemplificativo contido em seu art. 1º, § 1º, incisos I, II e 

IX, a competência deste para processar e julgar causas desta natureza, 

senão vejamos: “Art. 1º As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 

22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; (...) § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e 

outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência 

de propriedade de veículos automotores terrestres; (...) IX – anulatórias, 

declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;” 

Cabe rememorar que ao regulamentar a Lei nº 12.153/09, o Tribunal de 

Justiça deve ater-se aos critérios nela elencados, não podendo inovar ou 

extrapolar os limites contidos na norma de regência. Portanto, 

considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, que as partes atendem aos requisitos previstos no art. 5º da Lei 

nº 12.153/09, e que a matéria em apreço não se insere nas vedações 

contidas no § 1º do artigo 2º da referida lei, impõe-se o declínio da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. E para corroborar o entendimento adotado, colaciono 

o seguinte precedente jurisprudencial: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BAIXA OU TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO AJUIZADA 

CONTRA AUTARQUIA EM LITISCONSÓRCIO COM PESSOA JURÍDICA DE 

DIREITO PRIVADO. LEI Nº 12.153/09. RESOLUÇÃO Nº 925/2012-COMAG. 

Excetuadas as situações previstas em lei, o critério que define a 

competência é o valor da causa, sendo ela absoluta para os Juizados 

Especiais de Fazenda Pública, instalados em todo o Estado a partir da 

Resolução nº 925/2012-COMAG, Tratando-se de ação ajuizada contra 

ente público, de valor inferior a 60 salários mínimos, e não se incluindo em 

uma das causas excludentes de competência previstas na Lei nº 

12.153/2009, deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Não há impedimento legal de processamento de ação em JEF na qual 

constem como litisconsortes passivos pessoas físicas ou jurídicas além 

daquelas elencadas no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/09. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.” (Conflito de 

Competência Nº 70069809408, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 

29/06/2016) Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 
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processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me ao sólido precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos demais precedentes 

jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a complexidade 

da matéria ou prova não são critérios delimitadores de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que compete a este 

processar e julgar a ação ordinária ajuizada por particular em face do ente 

estatal, nos casos em que os elementos identificadores da ação se 

amoldem aos preceitos da Lei nº 12.153/09. Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e 

julgar o feito, razão pela qual declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a 

remessa dos autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021592-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DO VALE FERNANDES (AUTOR(A))

LETHYCIA DO VALE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021592-50.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LETHYCIA DO VALE 

FERNANDES, JOAO GABRIEL DO VALE FERNANDES RÉU: ESTADO DO 

MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Manutenção de Pensão 

com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência ajuizada por Lethycia 

do Vale Fernades e João Gabriel do Vale Fernandes em face do Estado de 

Mato Grosso, objetivando o restabelecimento do benefício de pensão por 

morte anteriormente concedido. Deu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais). Mesmo instados a retificarem o valor da causa, os requerentes 

se mantiveram inerte. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

elementos identificadores da ação, em especial, o valor da causa, a 

natureza das partes e a matéria analisada, entendo que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar o presente feito, 

ante a competência absoluta prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/09, que 

assim dispõe: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de 

mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que 

tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. 

(...) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a sua competência é absoluta.” Consoante se observa da dicção 

do artigo supracitado, o legislador valeu-se do tipo aberto para delimitar a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

atribuindo-lhe a competência para processar e julgar as “causas cíveis” 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Com 

efeito, além do critério econômico previsto no caput do artigo supracitado, 

o legislador cuidou de elencar expressamente as matérias que escapam 

ao âmbito de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

moldes do rol contido no § 1º do art. 2º. Por fim, a última delimitação 

imposta pelo legislador diz respeito à natureza jurídica das partes, contida 

no art. 5º da Lei nº 12.153/09. Registro, por oportuno, que a resolução do 

caso em apreço envolve, em tese, apenas matéria de direito e, 

possivelmente, a produção de prova documental ou testemunhal, não 

exigindo a produção de provas complexas. Não obstante, embora inserido 

no microssistema dos Juizados Especiais, o Juizado Especial da Fazenda 

Pública possui regras peculiares, previstas em lei própria, que admite a 

produção de provas complexas. Por força das normas postas na Lei nº 

9.099/90, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os quais 

não admitem a produção de provas tidas por complexas, criou-se o mito 

de que o Juizado Especial da Fazenda Pública se sujeita ao mesmo 

procedimento. Tal conclusão é equivocada, pois embora os Juizados 

Especiais Federais e os Juizados Especiais da Fazenda Pública também 

integrem o microssistema dos Juizados Especiais, estes são regidos por 

leis próprias, com peculiaridades específicas e competência absoluta, 

admitindo a produção de provas complexas. Embora seja de competência 

dos Juizados Especiais (Cíveis e Criminais), via de regra, o julgamento das 

causas de “menor complexidade”, o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de que a aferição dos contornos dessa expressão 

indeterminada ficou sob a responsabilidade do legislador ordinário, sendo 

tal matéria dirimida no âmbito infraconstitucional. A propósito do tema, o 

seguinte precedente: “Juizados Especiais Cíveis e Criminais: definição de 

sua competência: exigência de lei federal. 1. Os critérios de identificação 

das "causas cíveis de menor complexidade" e dos "crimes de menor 

potencial ofensivo", a serem confiados aos Juizados Especiais, constitui 

matéria de Direito Processual, da competência legislativa privativa da 

União. 2. Dada a distinção conceitual entre os juizados especiais e os 

juizados de pequenas causas (cf. STF, ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, 

Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 24, X, da Constituição, que 

outorga competência concorrente ao Estado-membro para legislar sobre o 

processo perante os últimos. 3. Conseqüente plausibilidade da alegação 

de inconstitucionalidade de lei estadual que, antes da L. federal 9.099, 

outorga competência a juizados especiais, já afirmada em casos 

concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 

75.308, Sanches): suspensão cautelar deferida.” (ADI 1807 MC, 

Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 

23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT VOL-01913-01 PP-00052) 

Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no § 4º do 

art. 2º da Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem 

ser utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo trecho do 

elucidativo voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 753.444/RJ, onde assim aduz: “Logo, o art. 2º da Lei 

12.153/2009 possui dois parâmetros – valor e matéria – para que uma 

ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível. 

Existem apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e 

matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada à necessidade ou não 

de perícia.” Referido julgado restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 

2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que 

uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não 

influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda 

Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. 

Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, 

DJe 18/11/2015) Nesse ponto, abro um parêntesis para registrar que, em 

pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não 

encontrei, até a presente data, qualquer acordão que afirme o contrário do 

paradigma supracitado, ou seja, que a complexidade da matéria ou prova 

seja elemento delimitador da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, regido pela Lei n.º 12.153/09. Acerca do tema, a 

Resolução nº 4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

contempla, no rol exemplificativo contido em seu art. 1º, § 1º, incisos I, II e 

IX, a competência deste para processar e julgar causas desta natureza, 
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senão vejamos: “Art. 1º As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 

22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; (...) § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e 

outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência 

de propriedade de veículos automotores terrestres; (...) IX – anulatórias, 

declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;” 

Cabe rememorar que ao regulamentar a Lei nº 12.153/09, o Tribunal de 

Justiça deve ater-se aos critérios nela elencados, não podendo inovar ou 

extrapolar os limites contidos na norma de regência. Portanto, 

considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, que as partes atendem aos requisitos previstos no art. 5º da Lei 

nº 12.153/09, e que a matéria em apreço não se insere nas vedações 

contidas no § 1º do artigo 2º da referida lei, impõe-se o declínio da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. E para corroborar o entendimento adotado, colaciono 

o seguinte precedente jurisprudencial: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BAIXA OU TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO AJUIZADA 

CONTRA AUTARQUIA EM LITISCONSÓRCIO COM PESSOA JURÍDICA DE 

DIREITO PRIVADO. LEI Nº 12.153/09. RESOLUÇÃO Nº 925/2012-COMAG. 

Excetuadas as situações previstas em lei, o critério que define a 

competência é o valor da causa, sendo ela absoluta para os Juizados 

Especiais de Fazenda Pública, instalados em todo o Estado a partir da 

Resolução nº 925/2012-COMAG, Tratando-se de ação ajuizada contra 

ente público, de valor inferior a 60 salários mínimos, e não se incluindo em 

uma das causas excludentes de competência previstas na Lei nº 

12.153/2009, deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Não há impedimento legal de processamento de ação em JEF na qual 

constem como litisconsortes passivos pessoas físicas ou jurídicas além 

daquelas elencadas no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/09. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.” (Conflito de 

Competência Nº 70069809408, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 

29/06/2016) Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me ao sólido precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos demais precedentes 

jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a complexidade 

da matéria ou prova não são critérios delimitadores de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que compete a este 

processar e julgar a ação ordinária ajuizada por particular em face do ente 

estatal, nos casos em que os elementos identificadores da ação se 

amoldem aos preceitos da Lei nº 12.153/09. Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e 

julgar o feito, razão pela qual declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a 

remessa dos autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016177-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA LEITE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso - DETRAN/MT, Sr. Teodoro Moreira Lopes (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017097-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO LOPES DE MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015840-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENEL FERREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503529-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017960-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA CARVALHO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017272-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE NUNES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006719-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HANDERSON VIDAL DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020481-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELIDA ISABEL GAMBIN LAZZERI BIRKHAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035181-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MOREIRA CAMPOS FILHO (IMPETRANTE)

EDINALDO SOUSA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL DE AVALIAÇÃO ESPECIAL E 

ANUAL DE DESEMPENHO SEJUDH (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: quilombo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe. (art. 7º, 

I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação 

judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036287-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR PAULO NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Politico Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, 

para o fim de determinar à autoridade coatora que licencie o veículo 

MARCA: VW/NOVO GOL 1.0, ano fabricação/ano modelo: 2012/2013, 

placa: OBN 3520, chassi: 9BWAA05U7DT203720, Renavam: 

00499686098, Cor: PRATA ,sem a exigência do pagamento prévio das 

multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036406-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. (IMPETRANTE)

WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 
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Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifiquem-se pessoalmente as autoridades tidas por coatoras, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, 

na oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o presente 

como mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1016414 Nr: 30296-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEIR TEOBALDO SANTANA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 PROCESSO Nº: 30296-74.2015.811.0041 - CÓDIGO 1016414

Vistos, etc.

Às fls. 89 o requerente aduz que houve decisão proferida nos autos na 

data de 09/10/2017 determinando a nulidade de todos os atos praticados 

após a sentença.

Em análise ao processo, com efeito, houve sentença proferida às fls. 

45/46 a qual julgou extinta a ação sem resolução do mérito. 

Posteriormente, os demais atos praticados após essa sentença foram 

declarados nulos conforme decisão proferida às fls. 85.

No entanto, na sentença não houve deferimento da assistência judiciária 

gratuita ao autor, mantendo-se este inerte quanto a omissão do Juízo. In 

casu, a parte não é beneficiária da assistência, eis que precluso o 

pronunciamento em relação ao pedido inicial.

Assim, deve o requerente proceder ao recolhimento das custas em razão 

do princípio da causalidade.

Encaminhem-se os autos a Central de Arrecadação da Comarca de Cuiabá 

para que se proceda novo cálculo consubstanciado nos atos praticado 

até a sentença de fls. 45/46 e demais providências pertinentes.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

(assinado judicialmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 928192 Nr: 48338-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACY SANTOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 908940 Nr: 36105-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 EMBARGOS À EXECUÇÃO.

PROCESSO N°: 36105-79.2014.811.0041

CÓDIGO: 908940

Vistos, etc.

Verifico que o Embargado manifestou sua concordância em relação à 

proposta de pericia feita pela Empresa Real Brasil Consultoria LTDA. às 

fls. 681/684, conforme se vê na petição de fls. 686/687.

 Desta feita, HOMOLOGO a proposta pericial de fls. 681/689 e determino o 

prosseguimento do feito para a realização da respectiva pericia.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 701813 Nr: 36434-33.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AUGUSTO DUMONT 

PRADO - OAB:25706/PR, HENRIQUE GAEDE - OAB:16036/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de condenar o requerido à repetição 

de indébito, dos valores pagos indevidamente pela autora a título de ICMS, 

no caso de mercadorias efetivamente exportadas, em virtude desta não 

possuir o credenciamento exigido ilegalmente e inconstitucionalmente pela 

Portaria n. 67/2005.O montante será apurado em liquidação de sentença, 

com atualização pela SELIC, desde a data em que foi efetuado cada 

pagamento indevido.Via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o 

Estado a reembolsar o valor das despesas processuais adiantadas pela 

autora, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, que serão 

fixados em liquidação de sentença, consoante art. 85, §4º, II, do CPC.Por 

d e r r a d e i r o ,  a o  E .  T J M T  p a r a  r e e x a m e 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 701813 Nr: 36434-33.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AUGUSTO DUMONT 

PRADO - OAB:25706/PR, HENRIQUE GAEDE - OAB:16036/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de condenar o requerido à repetição 

de indébito, dos valores pagos indevidamente pela autora a título de ICMS, 

no caso de mercadorias efetivamente exportadas, em virtude desta não 

possuir o credenciamento exigido ilegalmente e inconstitucionalmente pela 

Portaria n. 67/2005. O montante será apurado em liquidação de sentença, 

com atualização pela SELIC, desde a data em que foi efetuado cada 

pagamento indevido. Via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno o 

Estado a reembolsar o valor das despesas processuais adiantadas pela 

autora, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, que serão 
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fixados em liquidação de sentença, consoante art. 85, §4º, II, do CPC. Por 

derradeiro, ao E. TJMT para reexame necessário. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 701813 Nr: 36434-33.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AUGUSTO DUMONT 

PRADO - OAB:25706/PR, HENRIQUE GAEDE - OAB:16036/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Abro vistas ao Ministério Público para que se manifeste nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746593 Nr: 43806-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823240 Nr: 29351-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARTIN COELHO, EULÁLIA MARIA DE OLIVEIRA 

LIBERATTI, FABIANI SANDRI, EVALDIR DE SOUZA NOBRES, FRANCISCA 

BARBOSA TEIXEIRA, IRACI CONTRO BONI, JANDIRA SANTOS RIGO, 

JAMES CAVALCANTE DA COSTA, JEAN CARLOS ALENCAR DA SILVA, 

JOÃO CLEVERSON MACULAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862602 Nr: 3744-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BEBIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO 

DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392041 Nr: 27629-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÁDIO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO INTERIOR DA POLICIA JUDICIÁRIA 

CIVIL DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIBELE SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B TEIXEIRA- PROC ESTADO - OAB:5735

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 883868 Nr: 19133-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILDES BENEDITA PINTEL CRUZ, CARMEN LUIZA 

BRUSCHI, GILBERTO SANTOS PEREIRA, APARECIDA DE FATIMA 

GONÇALVES SOUZA, ARACI MARIA WILLERS, ANGELA MEREDYK 

DALLO, SHIRLEY MARINHO TEIXEIRA, GUIOMAR GUILHERME DE SOUSA, 

ILMA PEREIRA CARDOSO, ERLITA GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 431816 Nr: 11937-52.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇAO DA SILVA ROCHA, MARIA 

CONCEIÇAO DE BARROS E SILVA, MARIA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA, 

MARIA CONCEIÇAO DOS SANTOS FARIA ALVARENGA, MARIA 

CONCEIÇAO DOS SANTOS SILVA, MARIA CONCEIÇAO FERREIRA DA 

SILVA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO, MARIA CONCEIÇAO MEZA PUERRO, MARIA CONCEIÇAO 

SADDI ALMEIDA, MARIA CORDEIRO RODRIGUES, MARIA COSME DA 

SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 CERTIDÃO

Considerando o retorno os autos da instância superior,

na forma do art. 152, VI do CPC, impulsiono estes autos para

intimar as partes para requererem o que entender

de direito.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010629-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO 

LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA VIEIRA ESPINDOLA OAB - MT19628/O (ADVOGADO(A))

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Subprocurador Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS. 001/2015-Gab., impulsiono 

o presente feito para intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos, tendo em vista o decurso da 

suspensão requerida. Cuiabá-MT., 26/10/2018 Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014699-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA OAB - MT6998-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1014699-43.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S A EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 – Tendo em 

vista que a presente ação foi redistribuída para- esta Vara por 

dependência a Ação Executiva nº 0504493- 32.2015.8.11.0041 em trâmite 

por este Juízo, determino que se proceda ao devido apensamento, 

vindo-me a seguir conclusos os autos. 2 – Certifique o Sr. Gestor 

Judiciário quanto ao oferecimento de garantia ou efetivação da penhora 

nos autos da execução fiscal 3 – Intime-se a parte embargante para 

pagamento das custas judiciais no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de 

extinção e arquivamento. 4 - Em seguida, renove-se a conclusão. Cuiabá, 

04 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011222-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR LUIZ RENOSTO (EXECUTADO)

CATERPILLAR BRASIL LTDA (EXECUTADO)

BRETT LEE RUPP (EXECUTADO)

ELCIO RODRIGUES FILHO (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS CALIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON FONTES OAB - SP132617 (ADVOGADO(A))

GABRIEL NEDER DE DONATO OAB - SP273119 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE II - VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL Proc. nº 

1011222-80.2016.8.11.0041 Execução Fiscal Exequente: ESTADO DE 

MATO GROSSO Executados: CATERPILLAR BRASIL LTDA e Outros 

DECISÃO Vistos. Trata-se de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de CATERPILLAR BRASIL LTDA e Outros em que 

os Executados opuseram-se por meio de exceção de pré-executividade 

juntada nos Ids. Num. 9343276 e Num. 9352312. Em suma, os Excipientes 

alegam a inexigibilidade da CDA pois todos os débitos trazidos na referida 

cédula foram pagos, bem como ilegitimidade passiva ad causam dos 

sócios, uma vez que a pessoa jurídica compareceu espontaneamente e 

apresentou defesa, assim como não houve instauração do devido 

processo administrativo para apurar responsabilidade deles. Sob esses 

argumentos, postulam a nulidade e extinção da vertente execução. 

Intimada, a Fazenda Pública impugnou a exceção de pré-executividade 

oposta em todos os seus termos – Id. Num. 9570869. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De plano, destaco que a exceção de 

pré-executividade é instrumento posto à disposição do executado para 

que suscite teses defensivas relativas a matérias conhecíveis de ofício e 

que não demandem dilação probatória, tudo conforme Súmula 393 do e. 

STJ, que transcrevo: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Como é cediço, a exceção de 

pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar 

de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, 

conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC. 

Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, 

pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é: “Permissão dada ao 

executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que 

haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do 

devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria suscetível de 

conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, independente de 

contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso) Trata-se de via 

excepcional para o conhecimento de matéria de ordem pública ou de 

nulidades absolutas que poderiam se apreciadas de ofício pelo magistrado 

ou ainda daquelas que não dependem de dilação probatória. O Superior 

Tribunal não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do 

Recurso Especial Representativo de Controvérsia, com esteio no 543-C do 

Código de Processo Civil definiu: “1. A exceção de pré-executividade é 

cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem 

material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a 

matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) 

é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de 

dilação probatória.” (REsp 1110925/SP) Diante destas considerações, 

passo a análise do pleito incidental. No que tange as afirmações de 

ilegitimidade passiva dos excipientes porque não há comprovação dos 

requisitos do art. 135, do CTN , é firme no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, a orientação que admite o redirecionamento da execução fiscal 

proposta contra pessoa jurídica aos seus sócios, cujos nomes constem 

da Certidão da Dívida Ativa - CDA, ficando a cargo destes provar que não 

houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, 

contrato social ou estatutos (REsp 1.104.900/ES, DENISE ARRUDA, STJ - 

PRIMEIRA SEÇÃO, DJE de 01.04.2009) Contudo, não cabe exceção de 

pré-executividade com esta finalidade porque a demonstração de 

inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de 

legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de 

dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 

Isto, pois, conforme já destacado, a Corte Superior susteve-se no mesmo 

julgado alhures referenciado de não se admitir exceção de 

pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura 

como responsável na CDA (REsp. 1.104.900). No caso, a CDA (Id. Num. 

1517512) traz o nome dos Excipientes. Por conseguinte, malgrado a via 

estreitíssima e questionável da exceção de pré-executividade para discutir 

a responsabilidade dos sócios, há patente razão para prosseguimento 

regular da execução. Vale lembrar que a CDA goza de presunção de 

legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes 

constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 

Portanto, a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios arguidas 

pelos Excipientes, excede os pressupostos da exceção de 

pré-executividade porque a demonstração de inexistência da 

responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada 

ao título em questão. A propósito, trago a lume o seguinte julgado do STJ: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE 

DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento 

interposto pela Fazenda Estadual contra decisão que acolheu exceção de 

pré-executividade oposta por responsável tributário constante da Certidão 

de Dívida Ativa, excluindo-o do polo passivo da execução fiscal. 2. A 

questão controvertida desdobrou-se em dois aspectos: (i) a 

admissibilidade da exceção de pré-executividade para discutir a 

legitimidade passiva de sócio que figura como responsável tributário na 

CDA; (ii) a caracterização do vício em si na constituição do crédito 

tributário, em relação ao aludido sócio, tendo em vista a ausência de 

notificação deste na seara administrativa, conforme processo 

administrativo fiscal juntado na exceção de pré-executividade. 3. O 

Tribunal de origem prestou jurisdição completa, tendo em vista que 

analisou de maneira suficiente e fundamentada os pontos relevantes da 

controvérsia, denotando-se dos embargos de declaração mero 

inconformismo contra julgamento desfavorável. 4. No âmbito da exceção 

de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no 

próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além 

de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem 

necessidade de dilação probatória. 5. A Primeira Seção consolidou o 

entendimento de que: (i) se a execução foi ajuizada apenas contra a 

pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o 

ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN; (ii) apesar de serem os 

embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, 

admite-se a exceção de pré-executividade nas situações em que não se 

faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser 
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conhecidas de ofício pelo magistrado (REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. 

Denise Arruda, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 01/04/2009). 

6. No julgamento do REsp nº1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 

julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou 

assente que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal 

promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de 

Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade 

tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo 

inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito 

dos embargos à execução. 7. Sendo os embargos o meio próprio de 

defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade 

passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome 

dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de 

dilação probatória. 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 

1512277/ES, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL 

CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 

07/05/2015, DJe 15/05/2015) Da mesma forma caminha o entendimento do 

Tribunal deste Estado: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA– INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE 

REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA – 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe exceção de 

pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura 

como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de 

inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de 

legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de 

dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.” 

(AI 31967/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 21/07/2015, Publicado no DJE 24/07/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTAM DA 

CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO 

CONFIGURADA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL - 

RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não cabe exceção de 

pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura 

como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de 

inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de 

legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de 

dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não 

evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de 

constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as 

hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. (AI 

128939/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 

26/11/2015) À vista desses fatos e considerando que a prova na exceção 

de pré-executividade é documental e pré-constituída, não há como afastar 

a responsabilidade dos Excipientes pelo débito executado, porque 

necessário demonstrar a ausência de sua responsabilidade tributária, 

demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no 

âmbito dos embargos à execução. No que se refere a inexigibilidade da 

CDA por quitação de todos os débitos por ela trazidos, tem-se que os 

documentos carreados pelos Excipientes não são suficientes para 

desconstituir a dívida. Inexiste clareza e certeza concretas da liquidez 

total dos débitos oriundos na CDA. Portanto, não há como desconstituir a 

dívida ativa regularmente inscrita que goza de presunção de liquidez e 

certeza e tem efeito de prova pré-constituída, nos termos do art. 204 do 

CTN e do art. 3º da LEF. Dessa forma, in casu, inexistindo comprovação 

fática da inexigibilidade da CDA e da ilegitimidade passiva ad causam dos 

sócios, a presente exceção de pré-executividade deve ser rejeitada. Em 

assim sendo, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pelos 

Executados CATERPILLAR BRASIL LTDA e Outros determinando, por 

conseguinte, a tramitação regular da execução até a satisfação integral do 

crédito. Sem condenação em verba honorária e custas por ser incabível 

nesta espécie. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018 ADAIR 

JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007413-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN ELOISA AGNELO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007413-48.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2017 17:55:15 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CARMEN ELOISA AGNELO RIBEIRO 

CPF nº 106.221.521-49 CDA's Nºs 1211733, 1076746 e 1276632. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.12.030.0283.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.373,38 DESPACHO 11010 VISTOS ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição (Cód. 

191), pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão, ante o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando 

deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO 

(PJe) da Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão, conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 

1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502203-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRIZELDA MAGDA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502203-44.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 07:36:18 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: AGRIZELDA MAGDA DE ARRUDA 

CPF nº 528.760.201-49 CDA's Nºs 2012 / 0777015, 2013 / 0827966, 2014 / 

0988202 e 2015 / 1185516. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.9.13.019.0040.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.043,61 DESPACHO 11010 VISTOS ETC... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 
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Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE 

EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da 

dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda 

Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento até a presente data, presumindo-se que inexistem 

irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição (Cód. 191), pelo prazo de CINCO 

ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme 

determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe 

e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502203-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRIZELDA MAGDA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502203-44.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 07:36:18 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: AGRIZELDA MAGDA DE ARRUDA 

CPF nº 528.760.201-49 CDA's Nºs 2012 / 0777015, 2013 / 0827966, 2014 / 

0988202 e 2015 / 1185516. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.9.13.019.0040.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.043,61 DESPACHO 11010 VISTOS ETC... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE 

EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da 

dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda 

Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento até a presente data, presumindo-se que inexistem 

irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição (Cód. 191), pelo prazo de CINCO 

ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme 

determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe 

e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501893-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IAN RICHARD HOOK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501893-38.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 07:58:27 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IAN RICHARD HOOK CPF nº 

744.633.651-04 CDA's Nºs 2012 / 0787669, 2013 / 0856867, 2014 / 

1065932 e 2015 / 1239413. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.33.018.0385.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.563,44 DESPACHO 11010 VISTOS ETC... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE 

EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da 

dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda 

Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento até a presente data, presumindo-se que inexistem 

irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição (Cód. 191), pelo prazo de CINCO 

ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme 

determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe 

e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G-100 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 
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0503838-60.2015.8.11.0041 DISTRIB.: 03/02/2016 15:30:46 EXEQTE: 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXCDO/A: G-100 EMPREENDIMENTOS E 

COMERCIO LTDA - ME CNPJ Nº 05.384.745/0001-15 CDA’s Nº's 2012 / 

0719897, 2014 / 1034326 e 2015 / 1156684 . INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.22.003.0592.002 Valor da Causa: R$ 1.851,99 VISTOS, ETC... 

81100001 Constata-se que o custo da cobrança do crédito tributário ora 

executado está abaixo do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em outubro/2018 equivale à importância 

de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), 

conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.066,40- (DOIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), 

razão pela qual DETERMINO: 1. REMETAM-SE estes autos imediatamente 

ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até 

o advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 14/12/2020, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à 

INTIMAÇÃO PESSOAL Fazenda Pública Municipal, para se manifestar 

sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 (quinze) dias. 

2. O arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta 

a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento destes autos 

antes do termo da prescrição acima (14/10/2020), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). 4. A remessa dos autos e seu retorno ao Arquivo 

Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. INTIME-SE 

desta decisão a Fazenda Pública Municipal (PJe DJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1]. Lei das Execuções Fiscais 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: ... 

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a 

prescrição. [2]. Código de Processo Civil Art. 802. Na execução, o 

despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao 

disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido 

por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição 

retroagirá à data de propositura da ação.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503838-60.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G-100 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0503838-60.2015.8.11.0041 DISTRIB.: 03/02/2016 15:30:46 EXEQTE: 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXCDO/A: G-100 EMPREENDIMENTOS E 

COMERCIO LTDA - ME CNPJ Nº 05.384.745/0001-15 CDA’s Nº's 2012 / 

0719897, 2014 / 1034326 e 2015 / 1156684 . INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.22.003.0592.002 Valor da Causa: R$ 1.851,99 VISTOS, ETC... 

81100001 Constata-se que o custo da cobrança do crédito tributário ora 

executado está abaixo do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em outubro/2018 equivale à importância 

de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), 

conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.066,40- (DOIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), 

razão pela qual DETERMINO: 1. REMETAM-SE estes autos imediatamente 

ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até 

o advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 14/12/2020, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à 

INTIMAÇÃO PESSOAL Fazenda Pública Municipal, para se manifestar 

sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 (quinze) dias. 

2. O arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta 

a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento destes autos 

antes do termo da prescrição acima (14/10/2020), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). 4. A remessa dos autos e seu retorno ao Arquivo 

Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. INTIME-SE 

desta decisão a Fazenda Pública Municipal (PJe DJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1]. Lei das Execuções Fiscais 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: ... 

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a 

prescrição. [2]. Código de Processo Civil Art. 802. Na execução, o 

despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao 

disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido 

por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição 

retroagirá à data de propositura da ação.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502671-08.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0502671-08.2015.8.11.0041 DISTRIB.: 15/02/2016 14:29:11 EXEQTE: 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXCDO/A: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA’s Nº's 2012 / 0756313, 2013 / 0832341, 2014 / 

1069830 e 2015 / 1152798. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.028.0076.001 

Valor da Causa: R$ 1.732,15 VISTOS, ETC... 81100001 I. Para fins do §2º 

do Art. 8º da Lei nº 6. 830/1980 – L.E.F.[1] c/c Art. 802 do C.P.C.2015 [2], 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF. Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, certifique-se e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para sentença de extinção, nos termos do Art. 487 do 

C.P.C. 2015. II. Por outro lado, constata-se que o custo da cobrança do 

crédito tributário ora executado está abaixo do valor estabelecido no Art. 

1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em outubro/2018 equivale à 

importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.066,40- (DOIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: 1. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO 

(Cód. 294), até o advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 

05/10/2023, quando deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a 

seguir à INTIMAÇÃO PESSOAL Fazenda Pública Municipal, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 

(quinze) dias. 2. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima (05/10/2023), 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza a termo a 

Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). 4. A remessa dos autos e seu retorno 

ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. 

INTIME-SE desta decisão a Fazenda Pública Municipal (PJe e DJe). 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 05 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1]. Lei das 

Execuções Fiscais Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 
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(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas 

as seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Código de Processo Civil Art. 802. Na 

execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em 

observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, 

ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção 

da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 846680 Nr: 50273-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO SCHMIDT JÚNIOR - 

OAB:6878 - SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Em consonância com o despacho de fls 122, intimo a parte requerente a 

manifestar-se para a assinatura do Termo de Penhora, conforme se 

observa às fls178 dos Autos de Execução em apenso (Código 886331)no 

prazo de 10(Dez) dias sob pena de extinção e arquivamento destes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 886331 Nr: 20771-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A, MARCELO ALCEU 

AMOROSO LIMA, ERNESTO AUGUSTO FERREIRA, MILTON NOTRISPE, 

ROGERIO PAULO CALDERON PERES, ARIOSTO DA RIVA NETO, SÉRGIO 

ROBERTO WALDRICH, SÉRGIO SABINO DA SILVA, IVO JOSE DREHER, 

MURILLO BRAZ SANT'ANNA, PAULO LUIZ REBELLATO, JOSE NEI 

RABUSKE XAVIER, AMADOR NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, MARIA 

CRISTINA FANTINI ZULLI, HAROLDO PEDRO GIANEZINI, HELIO JOSÉ 

EFFTING, MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO, CHARLES VON DER 

HEYDE, CELMA RIBEIRO LEÃO MARTINS, JOSE CLAUDIO PAULINO, 

MANUEL ARTURO LIRA, JAN KEES VAN DER WILD, PAULO CESAR 

MATIAS TINOCO, MARIO ALVES BARBOSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO SCHIMIDT JUNIOR - 

OAB:OAB/SC 6.878, DULCE DE MOURA - PROCURADORA DO ESTADO - 

OAB:7.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO SCHMIDT JÚNIOR - 

OAB:6878 - SC

 Intimo a parte executada a manifestar-se sobre o despacho de fls 207 no 

prazo de 10 (Dez) dias, sob pena de tornar ineficaz a garantia ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 250394 Nr: 17382-90.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 

CÉSAR AUGUSTO DE BARROS, ROSANA TEREZINHA MORETTI DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022, 

JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT

 Diante do exposto, e por tudo que consta dos autos, REJEITO a exceção 

de pré-executividade, e via de consequência, determino o prosseguimento 

da execução fiscal, expedindo-se o necessário, conforme postulado às 

fls. 52/53.Deixo de condenar no pagamento da verba honorária e custas 

processuais, por serem incabíveis na espécie.2 – Intime-se a parte 

exequente para que junte aos autos o cálculo atualizado do débito, no 

prazo de 10(dez) dias, requerendo o que entender de direito.3 – Intime-se 

e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 394033 Nr: 29352-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F S INFORMATICA E ELTRONICOS LTDA, 

LELIS FONSECA SILVA, ADALBERTO SOUZA SOBRINHO, GILSON 

MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FÁVARO - OAB:10.200-B, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA 

BRAGAGLIA - OAB:13256, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT

 Diante do exposto, e por tudo que consta dos autos, REJEITO a exceção 

de pré-executividade, determinando, por conseguinte, a tramitação regular 

da execução até a satisfação integral do crédito.Deixo de condenar no 

pagamento da verba honorária e custas processuais, por serem 

incabíveis na espécie.2 – Defiro o pedido de citação dos sócios, como 

postulado às fls. 69, item “b”. Expeça-se o necessário.3 – Intime-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502670-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502670-23.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:56:40 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0783521; 2013/0872264; 

2014/1070028; e 2015/1226515. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.45.030.0195.001 VALOR DA CAUSA: R$1.804,81 DECISÃO 788 

VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) 

representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, em relação à empresa 

ELMO ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi 

determinada a citação da Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme preceitua o § 2º do mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida 

a respectiva Carta de Citação. A Empresa Executada protocolou nestes 

autos eletrônicos a oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

alegando, em suma, nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, 

face a nulidade do processo administrativo que a gerou, “por falta de 

notificação da Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo 

ao final que este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, 

determine “o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o 

relatório. Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior 

Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível 

exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo 

sumulado a questão da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.” Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula 

acima, a exceção de pré-executividade não deve ser admitida quando a 

matéria demanda dilação probatória, tal como até já decidido em sede de 

Recursos Repetitivos (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À 

SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS 

NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção 
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desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada 

apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a 

ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática 

de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à 

execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação 

desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de 

pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação 

probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo 

magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a 

decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, 

como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da 

responsabilidade dos representantes da empresa executada requer 

dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida 

na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em 

comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, 

julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a 

Empresa Executada que as CDA's que lastreiam esta Execução Fiscal são 

NULAS, pois o processo administrativo que as geraram não respeitou as 

garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição documenta a obrigação, que se revela na 

certidão da dívida ativa, conforme preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a 

seguir transcrito, sendo esta apenas a cártula para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário que a inscrição preencha os requisitos do Art. 202 do 

CTN, repetidos no Art. 2º, § 5º da LEF, que são os mesmos da CDA, 

conforme dicção do § 6º deste artigo da LEF, a seguir transcritos: “Art. 

202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto das CDA's executadas nestes autos eletrônicos, 

refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais gozam de 

presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), cujo 

lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do 

despacho inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), 

nos termos do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas 

as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de 
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recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - 

o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo. § 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. § 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São 

títulos executivos extrajudiciais: IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda 

Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; [3]. Art. 204. A 

dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem 

o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se 

refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a 

cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. [4]. Súmula STJ 

397 - O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do 

carnê ao seu endereço. (Súmula 397, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A 

presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por 

prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 26/07/2016 Última distribuição 23/10/2017 

Valor da causa R$ 28.870,57 AÇÃO DE DECL. DE PRESCRIÇÃO DE IPTU 

Nº 1011972-82/2016 REQTE: NILVANDIA PINTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - 

CPF Nº 241.088.471-72, Representante do Espólio de ANTONIO OLIVEIRA 

LIMA – (CPF Nº 172.266.431-20) REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 787 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE 

IPTU, proposta eletronicamente – PJe em 26/07/2016, inicialmente perante 

o Juízo Terceira Vara Espec. da Fazenda Pública da Capital, por 

NILVANDIA PINTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF nº. 241.088.471-72, 

representando o Espólio de ANTONIO OLIVEIRA LIMA – CPF Nº 

172.266.431-20, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na 

exordial, pretendendo, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, 

para que seja decretada “de ofício” a prescrição em relação aos créditos 

fiscais relativos ao período de 1995 a 2011, de um imóvel que possui duas 

I n s c r i ç õ e s  M u n i c i p a i s  d e  n º s  0 1 . 9 . 4 2 . 0 1 7 . 0 2 4 8 . 0 0 1  e 

01.9.42.017.0248.002, com fundamento na Súmula nº. 409 do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça. No mérito, postulou pela procedência da 

presente demanda, convertendo-se em definitiva a tutela antecipada 

eventualmente concedida, condenando-se o Município Requerido ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios e periciais, bem como 

outras despesas processuais - ID nº 1596616. Junto à inicial trouxe os 

documentos ID’s nºs 1596623, 1596631, 1596800, 1596808, 1596811. Na 

data de 05/08/2016 o Juízo Terceira Vara Espec. da Fazenda Pública de 

Cuiabá proferiu decisão na qual, de ofício, DECLAROU a incompetência 

absoluta do Juízo para processar e jugar esta ação, DECLINANDO em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública – ID nº 1626796. Autos 

redistribuídos ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá 

na data de 01/09/2016 – ID nº 2518907. Autos conclusos, em 15/09/2016, 

ante a ausência risco de dano imediato, foi determinado pela MMª. Juíza de 

Direito Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva a oitiva da parte 

contrária antes de apreciar o pedido de tutela antecipada e, ainda, fosse 

designada audiência de conciliação e expedida carta de citação e uma vez 

apresentada a contestação, à Requerente para impugnação a 

contestação - ID nº 2004407. Devidamente citada em 22/09/216 (data da 

juntada aos autos do Mandado de Citação – ID 2472907), o Município 

Requerido em 06/12/2016 apresentou sua contestação, tendo requerido 

em preliminar: a) reconhecimento da ilegitimidade ativa da Requerente e 

extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. VI do 

CPC/2015; b) indeferimento da petição inicial, por ausência de documentos 

essenciais à sua propositura, e extinto o feito sem resolução do mérito, 

nos termos do Art. 485, inciso VI do CPC/2015. No mérito, fosse indeferido 

o pleito de suposta prescrição tributária extintiva dos créditos de IPTU (Art. 

174, “caput” do CTN), relativos aos anos de 1995 a 2011 lançados sob as 

inscrições nº 01.9.42.017.0248.001 e 01.9.42.017.0248.002, haja vista a 

plena comprovação da inscrição em dívida ativa e da cristalina existência 

de executivo fiscal para cobrança dos tributos discutidos – ID nº 4344200, 

tendo juntado na oportunidade os documentos ID’s nºs 4344207, 4344250. 

Em 11/01/2017 foi juntado aos autos Termo de Audiência de Conciliação 

07/12/2016, do qual se extrai que em razão da ausência do Município 

requerido, a Advogada da Requerente requereu a aplicação de multa por 

ato atentatório à dignidade da Justiça (Art. 335, § 8º do CPC), ficando a 

Requerente intimada para apresentação de impugnação à contestação – 

IDnº 4575978. Em 28/03/2017 foi determinado pela MMª. Juíza de Direito 

Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, que a Requerente 

regularizasse sua representação processual, nos termos do Art. 75, inc. 

VII do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção - ID 

nº 5783885. Em 05/05/2017 foi apresentado pela Requerente cópia de 

decisão proferida em 13/06/2016 pelo Juízo da Quinta Vara Espec. de 

Família e Sucessões, na qual a Requerente foi nomeada Inventariante nos 

autos do Processo de Inventario (Arrolamento Comum) nº. 1119341 e 

respectivo Termo de Compromisso firmado na mesma data – ID nº 

6783179. Na data de 30/09/2017 o Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá proferiu decisão, na qual DECLAROU de ofício a incompetência 

absoluta do Juízo para processar e jugar esta ação, DECLINANDO em 

favor desta Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá - ID nº 7383251. Em 23/10/2017 estes autos eletrônicos foram 

redistribuídos a este Juízo – ID nº 13470719. Autos conclusos, na data de 

24/05/2018 foi determinado por este Juízo a intimação da Requerente para 

que promovesse a EMENDA À INICIAL, para informar ao Juízo quais são 

os títulos executivos extrajudiciais, ou seja, os números das CDA’s, que 

se pretende ver reconhecida a prescrição quinquenal ‘de ofício’ e, bem 

assim, os números dos processos das respectivas Execuções Fiscais, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme previsão contida no 

Paragrafo único do Art. 321 do CPC/2015. No mesmo prazo, deveria a 

Requerente, por sua Advogada, discorrer sobre os requisitos da tutela de 

urgência, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sob pena de não conhecimento do 

pedido – ID nº 13351362. Em 18/06/2018 a Requerente peticionou nestes 

autos eletrônicos, informando os números das dívidas tributarias, quais 

sejam: 13262735/01, 13574536/10, 8854937/01, 9147609/01, 

13188708/01, 13574537/10, 14270688/99, 14439934/99, 17066817/99, 

17608382/99, 18576306/99, 18799712/99, 21571711/99, 8854938/01, 

9147610/01, referentes aos IPTU’s dos períodos de 1995 a 2011, que 

pretende ver declarada a prescrição, e discorreu sobre os requisitos da 

tutela de urgência – ID nº 13717330. Na oportunidade juntou os 

documentos ID’s nºs 13717349, 13717332, 13717334, 13717335, 

13717337, 13717351, 13717341, 13717346 e 13717345. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I - RECEBO A EMENDA À INICIAL 

para: 1) declarar a regularização da representação processual da 

Requerente, ante a juntada da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara 

Espec. de Família e Sucessões da Capital, nos autos do Processo de 

Inventario (Arrolamento Comum) nº. 1119341 e respectivo Termo de 

Compromisso firmado na mesma data – ID nº 6783179; 2) determinar que 

constam como dívidas fiscais que se pretende ver declarada a prescrição 

nesta ação, as de nºs 13262735/01, 13574536/10, 8854937/01, 

9147609/01, 13188708/01, 13574537/10, 14270688/99, 14439934/99, 

17066817/99, 17608382/99, 18576306/99, 18799712/99, 21571711/99, 

8854938/01, 9147610/01, referentes aos períodos de 1995 a 2011 – ID nº 

13717330; e 3) acrescer à exordial a narrativa dos requisitos da 

concessão da tutela de urgência – ID nº 13717330. II – Acerca do pedido 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, postulado pela 

Requerente, quando da distribuição da presente Ação Ordinária, consigno 

não há mais qualquer discussão quanto à possibilidade da sua concessão 

pelo Juízo, mormente quando tal direito está estabelecido expressamente 

no Art. 98 do CPC/2015, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 
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à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” (negritei). Com efeito, quanto 

à PESSOA NATURAL, o Legislador estabeleceu que o seu estado de 

insuficiência é presumido juris tantum, nos termos do § 3º do Art. 99 do 

CPC/2015, sendo que o ônus de provar a inexistência ou o 

desaparecimento da condição de necessidade é da parte adversa, ex vi. 

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição 

inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo 

ou em recurso. ... § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural. Não obstante a presunção 

do estado de necessidade da pessoa natural, a concessão da benesse 

não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência pela 

postulante, mas sim também varia conforme o livre convencimento 

motivado do Juízo, pois o Art. 99, § 2º do CPC/2015, assim dispõe: Art. 99. 

(...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. Desse modo, resta evidente que o Juízo não está vinculado 

à simples alegação de hipossuficiência da parte, para a concessão da 

gratuidade da justiça, pois havendo nos autos, ao menos indícios que 

demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser 

beneficiado com a gratuidade da justiça, deverá indeferir o pedido. 

Entretanto, no caso presente, nada convence este Juízo do contrário, 

razão pela qual DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do 

Art. 98 do CPC/2015, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que promova 

imediatamente às anotações necessárias junto ao Sistema PJe. III – Por 

outro lado, para exame da questão ventilada pela Autora, quanto à 

prescrição das CDA’s, há a necessidade de análise das execuções 

fiscais ajuizadas correspondentes às dívidas que relacionou na EMENDA 

À INICIAL (ID nº 13717330), entretanto, constata-se que a Certidão 

(Certidão nº 66441) lavrada pelo Cartório Distribuidor do Fórum da Capital, 

juntada pela Autora – ID nº 13717334, foi expedida com base em dados 

errôneos, posto que o número do CPF do falecido ANTONIO OLIVEIRA 

LIMA, aqui representado pelo Espólio, através da Inventariante, é 

divergente do constante no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de 

Cuiabá, conforme se lê no documento acostado com a emenda à inicial, de 

ID nº 13717341, razão pela qual DETERMINO: a) CERTIFIQUE o Sr. Gestor 

Judiciário, imediatamente, sobre a existência ou não de Executivos Fiscais 

distribuídos em nome de ANTONIO OLIVEIRA LIMA – CPF nº 

172.266.431-20. b) Caso positivo, EXPEÇA-SE CERTIDÃO circunstanciada 

de cada um dos processos executivos (data distribuição, nº CDA, data do 

despacho inicial, citação e estágio atual); c) A seguir, PROCEDA AO 

APENSAMENTO necessário desses feitos à esta Ação Ordinária, 

CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos e nos respectivos processos 

executivos; d) Após, VOLTEM-ME À CONCLUSÃO, estes autos 

eletrônicos anexados com os demais, para decisão sobre a tutela 

pleiteada. INTIMEM-SE as Partes desta decisão (DJe e PJe). PUBLIQUE-SE, 

nos termos do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502712-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502712-72.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:12:25 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0748048, 2013 / 0872096, 2014 / 

1069798 e 2015 / 1226278. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.027.0209.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.804,81 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 
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em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite. Art. 241. Transitada em julgado a sentença 

de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão 

ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 

246. A citação será feita: (...) V - por meio eletrônico, conforme regulado 

em lei. § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. ... Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 272. Quando não realizadas por meio 

eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos 

no órgão oficial. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 0502836-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502836-55.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:41:28 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0800624, 2013 / 0831872, 2014 / 

1067693 e 2015 / 1226113. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.025.0172.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.804,81 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 
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faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.
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Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502845-17.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:42:15 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0747955, 2013 / 0890861, 2014 / 

1063030 e 2015 / 1220916. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.039.0334.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.806,03 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 
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prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502845-17.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:42:15 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0747955, 2013 / 0890861, 2014 / 

1063030 e 2015 / 1220916. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.039.0334.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.806,03 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 
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VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502848-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502848-69.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 17:02:54 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0740504, 2013 / 0858941, 2014 / 

1069606 e 2015 / 1226119. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.025.0329.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.994,75 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 
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deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502850-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 374 de 824



ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502850-39.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:43:26 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0787881, 2013 / 0833013, 2014 / 

1063313 e 2015 / 1220987. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.037.0016.001 

VALOR DA CAUSA: R$2.460,95 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 
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ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502853-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502853-91.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 17:02:31 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0761367, 2013 / 0872687, 2014 / 

1067692 e 2015 / 1151230. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.025.0112.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.864,07 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 
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inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.
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Processo Número: 0502794-06.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502794-06.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 16:52:33 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0796220, 2013 / 0900507, 2014 / 

1061605 e 2015 / 1149098. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.35.048.0145.001 

VALOR DA CAUSA: R$2.017,37 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 
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número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502795-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502795-88.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:31:09 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0767689, 2013 / 0927600, 2014 / 

1061600 e 2015 / 1218333. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.35.048.0074.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.804,81 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 
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débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502796-73.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 16:53:28 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0763151, 2013 / 0900503, 2014 / 

1061590 e 2015 / 1218323. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.35.048.0044.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.804,81 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 
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débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502798-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502798-43.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:34:00 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0804113, 2013 / 0832498, 2014 / 

1075848 e 2015 / 1215954. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.35.047.0239.001 

VALOR DA CAUSA: R$2.849,22 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 
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preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.
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Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 383 de 824



MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502807-05.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 17:03:40 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0753187, 2013 / 0927323 e 2015 / 

1215968 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.35.047.0580.00 VALOR DA CAUSA: 

R$2.121,80 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da Empresa 

Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 
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viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502808-87.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 17:03:16 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0774919, 2013 / 0927096, 2014 / 

1065279 e 2015 / 1223439. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.037.0586.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.819,31 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 
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6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.
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PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0762944, 2013 / 0885343, 2014 / 

1065275 e 2015 / 1223432. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.037.0455.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.840,16 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 
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Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502824-41.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:35:52 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0742731, 2013 / 0899892, 2014 / 

1065265 e 2015 / 1221332. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.037.0381.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.849,17 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 
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na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.
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1062990 e 2015 / 1150572. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.039.0113.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.789,61 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 
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liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502828-78.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 16:57:31 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0803836, 2013 / 0858282, 2014 / 

1065274 e 2015 / 1223431. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.037.0433.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.840,16 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
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elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.
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EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 
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valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.
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EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 
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seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do 

despacho inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIMEM-SE as Partes 

desta decisão, conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 

272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - 

a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de 

citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 

(trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo. § 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. § 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São 

títulos executivos extrajudiciais: IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda 

Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; [3]. Art. 204. A 

dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem 

o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se 

refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a 

cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. [4]. Súmula STJ 

397 - O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do 

carnê ao seu endereço. (Súmula 397, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A 

presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por 

prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
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CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 
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respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os 

Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 

na forma da lei; [3]. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. [4]. Súmula STJ 397 - O contribuinte do IPTU é notificado 

do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (Súmula 397, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A 

Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é 

relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502901-50.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0502901-50.2015.8.11.0041 DISTRIB.: 15/02/2016 14:30:31 EXEQTE: 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXCDO/A: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA’s Nº's 2012 / 0776187, 2013 / 0896813, 2014 / 

1069615 e 2015 / 1226258. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Valor da Causa: R$ 

1.804,81 VISTOS, ETC... 81100001 I. Constata-se que o custo da 

cobrança do crédito tributário ora executado está abaixo do valor 

estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

outubro/2018 equivale à importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete 

reais e setenta e seis centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

148/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.066,40- (DOIS MIL, SESSENTA E 

SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: 1. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 12/11/2020, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO PESSOAL 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 (quinze) dias. 2. O arquivamento 

acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento destes autos antes do termo da 

prescrição acima (12/11/2020), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). 4. 

A remessa dos autos e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da 

sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. INTIME-SE desta decisão a 

Fazenda Pública Municipal (PJe e DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 23 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito [1]. Lei das Execuções Fiscais Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: ... § 2º - O 

despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. [2]. 

Código de Processo Civil Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a 

citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 

240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. 

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500216-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0500216-70.2015.8.11.0041 DISTRIB.: 16/02/2016 16:56:32 EXEQTE: 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXCDO/A: MARIA GOMES DE OLIVEIRA 

CPF/CNPJ Nº 075.895.958-37 CDA’s Nº's 2010/556356, 2011/735921, 

2 0 1 2 / 8 5 0 4 1 2  e  2 0 1 3 / 9 9 9 9 4 7 .  I N S C R I Ç Ã O  M U N I C I P A L 

01.5.31.026.0502.001 Valor da Causa: R$ 1.964,91 VISTOS, ETC... 

81100001 I. Constata-se que o custo da cobrança do crédito tributário ora 

executado está abaixo do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em outubro/2018 equivale à importância 

de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), 

conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.066,40- (DOIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), 

razão pela qual DETERMINO: 1. REMETAM-SE estes autos imediatamente 

ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até 

o advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 11/11/2020, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à 

INTIMAÇÃO PESSOAL Fazenda Pública Municipal, para se manifestar 

sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 (quinze) dias. 

2. O arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta 

a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento destes autos 

antes do termo da prescrição acima (11/11/2020), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). 4. A remessa dos autos e seu retorno ao Arquivo 

Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. INTIME-SE 

desta decisão a Fazenda Pública Municipal (PJe e DJe). CUMPRA-SE 
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sucessivamente. Cuiabá, 23 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1]. Lei das Execuções Fiscais 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: ... 

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a 

prescrição. [2]. Código de Processo Civil Art. 802. Na execução, o 

despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao 

disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido 

por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição 

retroagirá à data de propositura da ação.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502713-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502713-57.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:21:13 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0762987, 2013 / 0883226, 2014 / 

1069629 e 2015 / 1226275. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.027.0089.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.804,81 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 
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gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam 

os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas 

as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - 

o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo. § 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. § 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São 

títulos executivos extrajudiciais: IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda 

Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; [3]. Art. 204. A 

dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem 

o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se 

refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a 

cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. [4]. Súmula STJ 

397 - O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do 

carnê ao seu endereço. (Súmula 397, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A 

presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por 

prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502673-75.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:58:26 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0756319, 2013 / 0859425, 2014 / 

1069837 e 2015 / 1226317. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.028.0146.001 

VALOR DA CAUSA: R$1.804,81 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 
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à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao 

cumprimento integral do despacho inicial e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam 

os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas 

as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - 

o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo. § 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. § 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São 

títulos executivos extrajudiciais: IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda 

Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; [3]. Art. 204. A 

dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem 

o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se 

refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a 
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cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. [4]. Súmula STJ 

397 - O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do 

carnê ao seu endereço. (Súmula 397, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A 

presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por 

prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501697-68.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MT - CURSO JURIDICO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501697-68.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:15:09 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MT - CURSO JURIDICO LTDA - ME 

CNPJ Nº 06.054.884/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0819334, 2013 / 0942911 

e 2014 / 0974090. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 83631 VALOR DA CAUSA: 

R$2.683,15 DECISÃO 81100001 VISTOS, ETC.... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face ao disposto no 

seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, 

ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). II. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo 

certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda Pública 

Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, sobre 

o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, indicando bens 

e/ou suprindo informações necessárias à citação e ao seu 

prosseguimento, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). IV. Decorrido o prazo de quinze 

dias acima (item III), não havendo manifestação da Fazenda Pública 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJE. V. Após o prazo do arquivamento de um ano, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo informações 

necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. VI. Decorrido o prazo acima (15 dias), 

não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal sobre a 

prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VII. O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

ÚNICO; e 246, § 1º do CPC/2015[4]. IX. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 24 de outubro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. [2]. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução 

fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no 

que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos 

executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem 

como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força 

executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [3]. Art. 927. Os 

juízes e os tribunais observarão: ... III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; ... [4]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá 

ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 401 de 824



meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501735-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RODRIGUES DE SOZUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501735-80.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 12:37:50 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BENEDITO RODRIGUES DE SOZUA 

CPF nº 046.034.431-53 CDA's Nºs 2012 / 0778267, 2013 / 0883606, 2014 / 

1041786 e 2015 / 1196501. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.32.036.0620.001 VALOR DA CAUSA: R$6.505,13 DECISÃO 

81100001 VISTOS, ETC.... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação 

por edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não 

foram esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 

8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, 

verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor 

do precedente repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 

1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), da lavra do 

saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do 

Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda 

Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze 

dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o 

modo normal de citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo informações 

necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de aplicação 

automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). IV. 

Decorrido o prazo de quinze dias acima (item III), não havendo 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. V. Após o prazo 

do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar 

expressamente sobre prosseguimento desta execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias à citação e ao seu 

prosseguimento, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VI. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VII. O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § ÚNICO; e 246, § 1º do CPC/2015[4]. IX. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 1º - A execução judicial para cobrança 

da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 

e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo 

Código de Processo Civil. [2]. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da 

execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, 

também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos 

atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, 

bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir 

força executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [3]. Art. 927. Os 

juízes e os tribunais observarão: ... III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; ... [4]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá 

ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 
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meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501476-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. MORENO ALIMENTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501476-85.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 06:59:11 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: P. C. MORENO ALIMENTOS - ME 

CNPJ Nº 59.745.521/0001-10 CDA's Nºs 2012 / 0816527, 2013 / 0942539, 

2014 / 0971353 e 2015 / 1102554. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 83785 

VALOR DA CAUSA: R$3.533,05 DECISÃO 81100001 VISTOS, ETC.... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por 

carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou 

ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos 

eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. 

DECIDO. O requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no 

caso presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais 

modalidade de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A 

propósito, registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a 

sumula acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, 

que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, 

consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de recepção 

correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o 

executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - 

a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não 

simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim indicação 

de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em 

outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas 

as outras modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel 

CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por 

força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face 

ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 

414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação 

pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 

249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses 

previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo 

correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma 

do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em 

consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por 

tais fundamentos e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 

927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL 

apresentado pela Fazenda Pública Exequente, antes da tentativa de 

citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à 

esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a 

pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo informações 

necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de aplicação 

automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). IV. 

Decorrido o prazo de quinze dias acima (item III), não havendo 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. V. Após o prazo 

do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar 

expressamente sobre prosseguimento desta execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias à citação e ao seu 

prosseguimento, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VI. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VII. O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § ÚNICO; e 246, § 1º do CPC/2015[4]. IX. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 1º - A execução judicial para cobrança 

da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 

e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo 

Código de Processo Civil. [2]. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da 

execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, 

também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos 

atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, 

bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir 

força executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [3]. Art. 927. Os 

juízes e os tribunais observarão: ... III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; ... [4]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá 

ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 
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meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500898-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO HENRIQUE ROSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0500898-25.2015.8.11.0041 DISTRIB.: 16/02/2016 16:47:57 EXEQTE: 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXCDO/A: ALVARO HENRIQUE ROSE 

CPF/CNPJ Nº 465.620.799-34 CDA’s Nº's 2011 / 0635662 2012 / 0721354 

2013 / 0858960 2014 / 1047039 2015 / 1142240 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.25.026.0250.011 Valor da Causa: R$ 2.053,41 VISTOS, ETC... 

81100001 I. Para fins do §2º do Art. 8º da Lei nº 6. 830/1980 – L.E.F.[1] 

c/c Art. 802 do C.P.C.2015 [2], CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) Certidão 

de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por 

cento) do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as 

custas, certifique-se e voltem os autos À CONCLUSÃO, para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 487 do C.P.C. 2015. II. Por outro lado, 

constata-se que o custo da cobrança do crédito tributário ora executado 

está abaixo do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em outubro/2018 equivale à importância de R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme dispõe a 

Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.066,40- (DOIS MIL, 

SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO: 1. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento 

definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 25/10/2023, quando 

deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO 

PESSOAL Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 (quinze) dias. 2. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima (25/10/2023), DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). 4. 

A remessa dos autos e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da 

sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. INTIME-SE desta decisão a 

Fazenda Pública Municipal. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 25 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito [1]. Lei das Execuções Fiscais Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... § 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. [2]. Código de 

Processo Civil Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, 

desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, 

interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. 

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500570-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0500570-95.2015.8.11.0041 DISTRIB.: 17/02/2016 11:07:21 EXEQTE: 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXCDO/A: APEMAT ASSESSORIA DE 

COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA CNPJ Nº 01.507.409/0001-61 CDA’s 

Nº's 2011 / 0603344, 2012 / 0802648, 2013 / 0856356 e 2014 / 1043413. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 06.9.34.054.0070.001 Valor da Causa: R$ 

1.555,61 VISTOS, ETC... 81100001 I. Para fins do §2º do Art. 8º da Lei nº 

6. 830/1980 – L.E.F.[1] c/c Art. 802 do C.P.C.2015 [2], CITE-SE por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF. Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo pronto pagamento, 

recolhidas as custas, certifique-se e voltem os autos À CONCLUSÃO, 

para sentença de extinção, nos termos do Art. 487 do C.P.C. 2015. II. Por 

outro lado, constata-se que o custo da cobrança do crédito tributário ora 

executado está abaixo do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em outubro/2018 equivale à importância 

de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), 

conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.066,40- (DOIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), 

razão pela qual DETERMINO: 1. REMETAM-SE estes autos imediatamente 

ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até 

o advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 25/10/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à 

INTIMAÇÃO PESSOAL Fazenda Pública Municipal, para se manifestar 

sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 (quinze) dias. 

2. O arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta 

a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento destes autos 

antes do termo da prescrição acima (25/10/2023), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). 4. A remessa dos autos e seu retorno ao Arquivo 

Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. INTIME-SE 

desta decisão a Fazenda Pública Municipal (PJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1]. Lei das Execuções Fiscais 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: ... 

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a 

prescrição. [2]. Código de Processo Civil Art. 802. Na execução, o 

despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao 

disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido 

por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição 

retroagirá à data de propositura da ação.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500507-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSILENE FELIX TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

0500507-70.2015.8.11.0041 DISTRIB.: 17/02/2016 10:57:34 EXEQTE: 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXCDA: JUSILENE FELIX TEIXEIRA CPF Nº 
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551.459.061-53 CDA’s Nº's 2011 / 0561849, 2012 / 0763495, 2013 / 

0904432 e 2014 / 1014815. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.23.043.0104.001 Valor da Causa: R$ 2.046,73 VISTOS, ETC... 

81100001 I. Para fins do §2º do Art. 8º da Lei nº 6. 830/1980 – L.E.F.[1] 

c/c Art. 802 do C.P.C.2015 [2], CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) Certidão 

de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por 

cento) do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as 

custas, certifique-se e voltem os autos À CONCLUSÃO, para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 487 do C.P.C. 2015. II. Por outro lado, 

constata-se que o custo da cobrança do crédito tributário ora executado 

está abaixo do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em outubro/2018 equivale à importância de R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme dispõe a 

Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.066,40- (DOIS MIL, 

SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO: 1. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento 

definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 25/10/2023, quando 

deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO 

PESSOAL Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 (quinze) dias. 2. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima (25/10/2023), DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). 4. 

A remessa dos autos e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da 

sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. INTIME-SE desta decisão a 

Fazenda Pública Municipal (PJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 25 

de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito [1]. Lei das Execuções Fiscais Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... § 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. [2]. Código de 

Processo Civil Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, 

desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, 

interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. 

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501111-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDO EVILASIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

0501111-31.2015.8.11.0041 DISTRIB.: 16/02/2016 16:36:52 EXEQTE: 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXCDO LUCINDO EVILASIO DOS SANTOS CPF 

Nº 345.698.041-87 CDA’s Nº's 2011 / 0553902, 2012 / 0725407, 2013 / 

0904723, 2014 / 1004767 e 2015 / 1129152. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.12.017.3420.001 Valor da Causa: R$ 1.164,36 VISTOS, ETC... 

81100001 I. Para fins do §2º do Art. 8º da Lei nº 6. 830/1980 – L.E.F.[1] 

c/c Art. 802 do C.P.C.2015 [2], CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) Certidão 

de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por 

cento) do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as 

custas, certifique-se e voltem os autos À CONCLUSÃO, para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 487 do C.P.C. 2015. II. Por outro lado, 

constata-se que o custo da cobrança do crédito tributário ora executado 

está abaixo do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em outubro/2018 equivale à importância de R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme dispõe a 

Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.066,40- (DOIS MIL, 

SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO: 1. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento 

definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 25/10/2023, quando 

deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO 

PESSOAL Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 (quinze) dias. 2. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima (25/10/2023), DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). 4. 

A remessa dos autos e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da 

sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. INTIME-SE desta decisão a 

Fazenda Pública Municipal (PJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 25 

de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito [1]. Lei das Execuções Fiscais Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... § 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. [2]. Código de 

Processo Civil Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, 

desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, 

interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. 

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500510-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0500510-25.2015.8.11.0041 DISTRIB.: 17/02/2016 11:08:11 EXEQTE: 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXCDO/A: SIDNEY JOSE DA SILVA CPF Nº 

111.633.801-72 CDA’s Nº's 2011 / 0711167, 2013 / 0940173, 2014 / 

0969440 e 2015 / 1097703. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 72238 Valor da 

Causa: R$ 1.356,45 VISTOS, ETC... 81100001 I. Para fins do §2º do Art. 8º 

da Lei nº 6. 830/1980 – L.E.F.[1] c/c Art. 802 do C.P.C.2015 [2], CITE-SE 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, no prazo de cinco 

(05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF. 

Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, certifique-se e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para sentença de extinção, nos termos do Art. 487 do 

C.P.C. 2015. II. Por outro lado, constata-se que o custo da cobrança do 

crédito tributário ora executado está abaixo do valor estabelecido no Art. 

1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em outubro/2018 equivale à 

importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.066,40- (DOIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: 1. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO 

(Cód. 294), até o advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 
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25/10/2023, quando deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a 

seguir à INTIMAÇÃO PESSOAL Fazenda Pública Municipal, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 

(quinze) dias. 2. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima (25/10/2023), 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza a termo a 

Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). 4. A remessa dos autos e seu retorno 

ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. 

INTIME-SE desta decisão a Fazenda Pública Municipal (PJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1]. Lei das Execuções Fiscais 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: ... 

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a 

prescrição. [2]. Código de Processo Civil Art. 802. Na execução, o 

despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao 

disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido 

por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição 

retroagirá à data de propositura da ação.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502195-67.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER CESAR DE MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502195-67.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:05:56 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: WALTER CESAR DE MATTOS CPF 

nº 063.365.741-72 CDA's Nºs 2012 / 0753597, 2013 / 0891046 e 2015 / 

1126694. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.41.031.0173.058 VALOR DA 

CAUSA: R$3.075,96 DECISÃO 81100001 VISTOS, ETC.... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por 

carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou 

ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos 

eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. 

DECIDO. O requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no 

caso presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais 

modalidade de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A 

propósito, registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a 

sumula acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, 

que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, 

consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de recepção 

correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o 

executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - 

a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não 

simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim indicação 

de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em 

outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas 

as outras modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel 

CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por 

força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face 

ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 

414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação 

pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 

249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses 

previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo 

correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma 

do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em 

consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por 

tais fundamentos e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 

927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL 

apresentado pela Fazenda Pública Exequente, antes da tentativa de 

citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à 

esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a 

pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo informações 

necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de aplicação 

automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). IV. 

Decorrido o prazo de quinze dias acima (item III), não havendo 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. V. Após o prazo 

do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar 

expressamente sobre prosseguimento desta execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias à citação e ao seu 

prosseguimento, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VI. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VII. O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § ÚNICO; e 246, § 1º do CPC/2015[4]. IX. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 25 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 1º - A execução judicial para cobrança 

da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 

e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo 

Código de Processo Civil. [2]. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da 
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execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, 

também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos 

atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, 

bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir 

força executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [3]. Art. 927. Os 

juízes e os tribunais observarão: ... III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; ... [4]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá 

ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501482-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501482-92.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:30:33 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: G 10 COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA - ME CNPJ Nº 10.304.732/0001-29 CDA's Nºs 2012 

/ 0813147, 2013 / 0933437, 2014 / 0965770 e 2015 / 1098456. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 99004 VALOR DA CAUSA: R$ 5.956,48 DECISÃO 

81100001 VISTOS, ETC.... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação 

por edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não 

foram esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 

8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, 

verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor 

do precedente repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 

1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), da lavra do 

saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do 

Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda 

Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze 

dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o 

modo normal de citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo informações 

necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de aplicação 

automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). IV. 

Decorrido o prazo de quinze dias acima (item III), não havendo 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. V. Após o prazo 

do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar 

expressamente sobre prosseguimento desta execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias à citação e ao seu 

prosseguimento, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VI. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VII. O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § ÚNICO; e 246, § 1º do CPC/2015[4]. IX. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 25 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 1º - A execução judicial para cobrança 

da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 

e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo 

Código de Processo Civil. [2]. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da 
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execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, 

também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos 

atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, 

bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir 

força executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [3]. Art. 927. Os 

juízes e os tribunais observarão: ... III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; ... [4]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá 

ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501741-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAZA AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501741-87.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:30:08 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: NAZA AUTO PECAS LTDA - ME 

CNPJ Nº 37.488.145/0001-93 CDA's Nºs 2012 / 0811122, 2012 / 0818552, 

2013 / 0942813, 2014 / 0960301 e 2015 / 1092309. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 49872 VALOR DA CAUSA: R$ 5.168,13 DECISÃO 81100001 VISTOS, 

ETC.... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo informações 

necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de aplicação 

automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). IV. 

Decorrido o prazo de quinze dias acima (item III), não havendo 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. V. Após o prazo 

do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar 

expressamente sobre prosseguimento desta execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias à citação e ao seu 

prosseguimento, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VI. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VII. O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § ÚNICO; e 246, § 1º do CPC/2015[4]. IX. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 25 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 1º - A execução judicial para cobrança 

da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 

e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo 

Código de Processo Civil. [2]. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da 
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execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, 

também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos 

atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, 

bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir 

força executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [3]. Art. 927. Os 

juízes e os tribunais observarão: ... III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; ... [4]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá 

ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500565-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA E AMORIM LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500565-73.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 10:57:12 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: PEREIRA E AMORIM LTDA - ME 

CNPJ Nº 01.487.817/0001-07 CDA's Nºs 2015 / 1089920, 2015 / 1089922, 

2015 / 1089923, 2015 / 1089924, 2015 / 1089930 e 2015 / 1089931. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 56607 VALOR DA CAUSA: R$ 10.994,08 

DECISÃO 81100001 VISTOS, ETC.... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) 

MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face ao disposto no 

seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, 

ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). II. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo 

certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda Pública 

Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, sobre 

o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, indicando bens 

e/ou suprindo informações necessárias à citação e ao seu 

prosseguimento, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). IV. Decorrido o prazo de quinze 

dias acima (item III), não havendo manifestação da Fazenda Pública 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJE. V. Após o prazo do arquivamento de um ano, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo informações 

necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. VI. Decorrido o prazo acima (15 dias), 

não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal sobre a 

prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VII. O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

ÚNICO; e 246, § 1º do CPC/2015[4]. IX. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 25 de outubro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 
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Processo Civil. [2]. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução 

fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no 

que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos 

executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem 

como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força 

executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [3]. Art. 927. Os 

juízes e os tribunais observarão: ... III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; ... [4]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá 

ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013211-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013211-24.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/08/2016 08:44:40 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO/A: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA(s) Nº(s) 892397, 1065536, 1223715 e 1285319. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.35.050.0106.001 VALOR DA CAUSA 

R$1.941,41 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO Extrato do Contribuinte” - Contribuinte 

318935/ELMO ENGENHARIA LTDA. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme 

determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe 

e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 25 de setembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502709-20.2015.8.11.0041
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502709-20.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:10:19 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0762981, 2013 / 0828992, 2014 / 

1069624 e 2015 / 1152793. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.445.027.0019.001 

VALOR DA CAUSA R$2.862,85 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação 

do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, 

a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 318784” - Contribuinte 

734835235/WILSON PEREIRA SANTOS REIS. Eis o relato necessário. 
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DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502709-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502709-20.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:10:19 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0762981, 2013 / 0828992, 2014 / 

1069624 e 2015 / 1152793. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.445.027.0019.001 

VALOR DA CAUSA R$2.862,85 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação 

do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, 

a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 318784” - Contribuinte 

734835235/WILSON PEREIRA SANTOS REIS. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 
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sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014034-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1014034-95.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/08/2016 16:00:11 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO/A: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA(s) Nº(s) 919524, 1065699 e 1223776. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.35.049.0057.001 VALOR DA CAUSA R$ 

2.148,51 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 327147” - Contribuinte 318935 - Compromissário: 

Contribuinte 184549 - KELSON CLEMENTINO DA CONCEIÇÃO - CPF Nº 

603.794.301.00 - valor total recebido R$1.667,26.-”. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 

925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação 

do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013871-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013871-18.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/08/2016 17:38:50 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO/A: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 CDA(s) Nº(s) 844997, 1065530, 1223712 e 1367512. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.020.0269.001 VALOR DA CAUSA R$ 

1.953,66 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 340616” - Contribuinte 318935/ELMO 

ENGENHARIA LTDA.. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 
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PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os Arts. 241; 

246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 

de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I 

- pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... 

II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se 

formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira 

parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos honorários 

advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo 

exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da 

Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto 

no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento 

será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - 

DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020290-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZE CANAVARROS CORREA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1020290-20.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2017 10:00:56 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARILZE CANAVARROS CORREA DE ARRUDA 

CPF Nº 138.759.301-34 CDA(s) Nº(s) 960910, 1107175 e 1387275. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 50969 VALOR DA CAUSA R$ 3.319,90 SENTENÇA 

196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 352026” - Contribuinte 167498/MARILZE 

CANAVARROS CORREA DE ARRUDA. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO a Executada no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502136-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502136-79.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:49:08 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - 

ME CNPJ Nº 07.119.376/0001-69 CDA Nº 2015 / 1136204. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.21.022.1047.001 VALOR DA CAUSA R$ 2.363,26 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela CDA descrita na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU. Foi determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

EXTRATO DO CONTRIBUINTE” - Contribuinte 371711/SOUZA 

EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo 

nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal 

com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 

904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução 

fiscal pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do crédito do executado. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os Arts. 241; 

246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 

de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; 

... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada 

com o pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502022-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS TAVARES TRANNIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502022-43.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 11:03:29 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: JONAS TAVARES TRANNIN CPF Nº 

002.498.431-02 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0788897, 2013 / 0862780 e 2014 / 

1083627. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.14.019.0050.001 VALOR DA 

CAUSA R$ 3.485,94 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 328002” - Contribuinte 401313/JONAS 

TAVARES TRANNIN. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal 

pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do 

nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 
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Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501835-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501835-35.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 08:53:17 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: EMPRESA BRASIL OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CNPJ Nº 

03.536.158/0001-79 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0740175, 2013 / 0847969, 2014 / 

1076953 e 2015 / 1229811. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06.3.24.017.1551.001 

VALOR DA CAUSA R$ 5.655,30 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 315160” - Contribuinte 

150529/EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. Eis 

o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

crédito, extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

crédito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008186-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008186-93.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2017 13:31:44 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ e outros EXECUTADO/A: CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA 

CPF Nº 370.066.307-20 CDA(s) Nº(s) 1128440, 1004734 e 1255367. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.45.029.0022.001 VALOR DA CAUSA R$ 

18.248,16 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 
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anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 342560” - Contribuinte 342560/CELSO 

BIANCARDINI GOMES DA SILVA. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011991-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011991-54.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/04/2017 10:44:58 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ARACRUZ CONSTRUÇÕES E 

EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 01.300.912/0001-41 

CDA(s) Nº(s) 1238613 e 1262940. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.6.23.055.0274.001 VALOR DA CAUSA R$ 2.560,63 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 339120” - Contribuinte 734988667/OPUS PONTAL 

AGROPECUARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO a Executada no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pela Executada, havendo constatação da 

inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do 

Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 
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Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007428-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA DUARTE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007428-17.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2017 17:55:52 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: MOURA DUARTE MORAES CPF Nº 

062.792.441-72 CDA Nº 1412628. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.43.064.0054.001 VALOR DA CAUSA R$ 9.650,66 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 351072” - Contribuinte 25484/MOURA DUARTE MORAES. 

Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

crédito, extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

crédito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). RQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011992-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011992-39.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/04/2017 10:45:00 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ARACRUZ CONSTRUÇÕES E 

EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 01.300.912/0001-41 CDA's 

Nºs 1221737, 1079701 e 1289858. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.6.23.055.0015.001 VALOR DA CAUSA R$ 4.380,36 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

339131” - Contribuinte 734988667/OPUS PONTAL AGROPECUARIA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA . Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal 

com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 

904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução 

fiscal pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 
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Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do crédito do executado. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

INTIMEM-SE as Partes desta decisão, conforme determinam os Arts. 241; 

246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502223-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE VASCONCELOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502223-35.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:15:29 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELAINE VASCONCELOS DA SILVA CPF 

Nº 582.025.871-15 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0778445 e 2014 / 1019898. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.32.004.0309.013 VALOR DA CAUSA R$ 

2.010,42 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente ao 

não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 340727” - Contribuinte 369330/ELAINE VASCONCELOS DA 

SILVA. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante 

do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial 

firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal 

pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do 

nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501494-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO NUNES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501494-09.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 07:16:25 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: CLODOALDO NUNES CPF Nº 

550.009.161-15 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0724743 e 2013 / 0862355. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.2.45.034.0100.001 VALOR DA CAUSA R$ 

3.962,89 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente ao 

não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 328288.” - Contribuinte 342718/CLODOALDO NUNES. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

crédito, extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

crédito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007244-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SYDNEI SANTOS ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007244-95.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/05/2016 08:59:20 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: SYDNEI SANTOS ARAUJO CPF Nº 

459.577.971-20 CDA(s) Nº(s) 907751 e 1023743. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.6.12.030.0154.001 VALOR DA CAUSA R$ 1.918,26 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

350188” - Contribuinte 329555/SYDNEI SANTOS ARAUJO. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 
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que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002941-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002941-04.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2017 15:25:48 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ e outros EXECUTADO/A: GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI 

ARAUJO PRADO CPF Nº 692.769.941-49 CDA(s) Nº(s) 848480 e 991811. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.32.001.0317.038 VALOR DA CAUSA R$ 

3.183,96 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 338298” - Contribuinte 396543/GILLIAN IRIS DA SIVA 

CONSTANZI. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal 

pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do 

nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008795-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANY PAULA RIGONI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008795-76.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/03/2017 09:49:42 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: ANY PAULA RIGONI DE SOUZA CPF 

Nº 027.446.379-20 CDA Nº 1420766 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 202506 

VALOR DA CAUSA R$ 5.069,11 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela CDA descrita na inicial, 

referente ao não pagamento de ISSQN. Foi determinada a citação da 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO EXTRATO DO CONTRIBUINTE” - 

Contribuinte 734842551/ANY PAULA RIGONI DE SOUZA. Eis o relato 
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necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO a Executada no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005487-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO E. DA SILVA FILHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005487-32.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2017 12:09:14 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: ANTONIO E. DA SILVA FILHO & CIA 

LTDA - ME CNPJ Nº 10.774.767/0001-21 CDA Nº 1414436 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 101041 VALOR DA CAUSA R$ 6.067,00 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

333398” - Contribuinte 734820674/ANTONIO E DA SILVA FILHO & CIA 

LTDA ME. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal 

pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do 

nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, 

conforme determinam os Arts. 241; 246, V e § 1º; 270; 272; e 274 do 

CPC/2015 (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 
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ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030087-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1030087-20.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/09/2017 13:21:45 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GABRIEL JULIO DE MATTOS 

MULLER CPF Nº 001.950.061-00 CDA'(s) Nº(s) 2014 / 1042576, 2015 / 

1146747, 2016 / 1321869 e 2017 / 1556158. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.1.45.001.0492.007 VALOR DA CAUSA: R$ 4.401,97 SENTENÇA 463 

VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/o, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da(s) CDA'(s), antes da citação pessoal da parte 

executada, posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é 

inadequada para dirimir controvérsia de índole eminentemente 

constitucional. 2. Em sede de execução fiscal quando cancelada a 

inscrição da dívida ativa sem que tenha ocorrido a citação do devedor, a 

extinção do feito não enseja a condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. O não-cumprimento 

das formalidades exigidas pelos artigos 541, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e 255 do RISTJ no tocante à comprovação da 

divergência jurisprudencial, impede a abertura da via especial pela alínea 

"c" do permissivo constitucional. 4. Recurso especial provido.” (REsp 

814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). (negritei e grifei). Assim, com 

fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da 

Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido de desistência apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente e DECLARO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 26 e 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte 

Executada pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015[5]. Após, 

considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A seguir, DÊ-SE 

BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e Sistema PJe, e 

em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença, proferida em favor da Fazenda 

Pública Municipal Exequente, face ao seu pedido de desistência desta 

Execução Fiscal (Art. 775 CPC/2015). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 26 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. [2] . Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. 

Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas 

pela parte contrária. [3] . Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... 

VIII - homologar a desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença. [4] . Art. 26 - Se, antes da decisão 

de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. [5]. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. [6]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, 

o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados 

no Diário de Justiça Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027035-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMO SEGURANCA ELETRONICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027035-79.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2018 14:47:17 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MAXIMO SEGURANCA ELETRONICA E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ Nº 08.464.965/0001-47 VALOR DA 

CAUSA: R$15.817,92 SENTENÇA 459 Vistos, etc... No caso em epígrafe, 

não há petição inicial anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito menos 

foram anexadas as CDA's documentando o crédito da Fazenda Pública 

Municipal Exequente no caso presente, contrariando o disposto nos ARTs. 

312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação 

quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só 

produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for 

validamente citado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” Consigno que não se 
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trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos 

eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro 

I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: 

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o 

pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública 

independe de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será 

o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.” 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. Isento de 

custas, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § Único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também por Carta AR a Parte Executada, conforme 

determina o Art. 241 CPC/2015. PUBLIQUE-SE integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, 

com as baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036509-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1036509-11.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/12/2017 10:18:50 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

GEORGIA MIRELA LTDA CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.680,43 SENTENÇA 459 Vistos, etc... No caso em epígrafe, não há 

petição inicial anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito menos foram 

anexadas CDA's documentando o crédito da Fazenda Pública Municipal 

Exequente no caso presente, contrariando o disposto nos ARTs. 312 e 

320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação quando 

a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz 

quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for 

validamente citado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” Consigno que não se 

trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos 

eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro 

I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: 

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o 

pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública 

independe de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será 

o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.” 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO DE 

CUSTAS, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § Único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também a Parte Executada por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 CPC/2015. PUBLIQUE-SE integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, 

com as baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003760-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.B. NOVAES HIDRAULICA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003760-04.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/02/2018 13:33:44 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: A.B. NOVAES HIDRAULICA - ME 

CNPJ Nº 11.626.293/0001-33 CDA's Nºs 1421320 e 1421321. VALOR DA 

CAUSA: R$7.270,81 SENTENÇA 459 Vistos, etc... No caso em epígrafe, 

não há petição inicial anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito menos 

foram anexadas CDA's documentando o crédito da Fazenda Pública 

Municipal Exequente no caso presente, contrariando o disposto nos ARTs. 

312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação 

quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só 

produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for 

validamente citado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” Consigno que não se 

trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos 

eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro 

I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: 

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o 

pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública 

independe de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será 

o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.” 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 
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Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO DE 

CUSTAS, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § Único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também por Carta AR a Parte Executada, conforme 

determina o Art. 241 CPC/2015. PUBLIQUE-SE integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, 

com as baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003794-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO SALA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003794-76.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/02/2018 13:37:02 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DIONIZIO SALA CPF Nº 

107.717.781-04 VALOR DA CAUSA: R$ 4.483,45 SENTENÇA 459 Vistos, 

etc... No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos 

eletrônicos - PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da Fazenda 

Pública Municipal Exequente no caso presente, contrariando o disposto 

nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se 

proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a 

propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 

art. 240 depois que for validamente citado. Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Consigno que não se trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não 

existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada 

nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei 

nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz 

a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a 

Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, 

preparado inclusive por processo eletrônico. § 3º - A produção de provas 

pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. § 4º - 

O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos 

legais.” Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 

relação à Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por 

tais fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não 

foi protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, 

devidamente instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina 

o Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. 

ISENTO DE CUSTAS, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § Único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também por Carta AR a Parte Executada, conforme 

determina o Art. 241 CPC/2015. PUBLIQUE-SE integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, 

com as baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008128-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PARREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008128-56.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/03/2018 18:08:41 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANA MARIA PARREIRA SILVA CPF 

Nº 262.015.771-49 VALOR DA CAUSA: R$ 5.448,35 SENTENÇA 459 

Vistos, etc... No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos 

autos eletrônicos - PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da 

Fazenda Pública Municipal Exequente no caso presente, contrariando o 

disposto nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. 

Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, 

todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos 

mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. Art. 320. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” Consigno que não se trata sequer de inépcia da 

inicial. Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição 

inicial como regulamentada nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 

2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o 

requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a 

Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão 

constituir um único documento, preparado inclusive por processo 

eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe 

de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida 

constante da certidão, com os encargos legais.” Consequentemente, 

INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à Parte Executada 

acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais fundamentos de fato e de 

direito, uma vez que perante este Juízo não foi protocolada e anexada 

neste PJe a necessária petição inicial, devidamente instruída com a(s) 

CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, 

DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente PJe da 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO DE CUSTAS, nos 

termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE imediatamente a 

Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão (PJe), nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § Único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também 

por Carta AR a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 CPC/2015. 

PUBLIQUE-SE integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e 
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anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 26 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1]. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos Requisitos da Petição Inicial 

Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, 

os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. [2]. Art. 39 - A Fazenda Pública não está 

sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017133-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017133-05.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/06/2018 14:24:19 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - 

ME CNPJ Nº 03.483.682/0001-29 VALOR DA CAUSA: R$ 6.695,37 

SENTENÇA 459 Vistos, etc... No caso em epígrafe, não há petição inicial 

anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito menos CDA's documentando o 

crédito da Fazenda Pública Municipal Exequente no caso presente, 

contrariando o disposto nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 

312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for 

protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os 

efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” Consigno que não se trata sequer de inépcia da 

inicial. Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição 

inicial como regulamentada nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 

2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o 

requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a 

Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão 

constituir um único documento, preparado inclusive por processo 

eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe 

de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida 

constante da certidão, com os encargos legais.” Consequentemente, 

INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à Parte Executada 

acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais fundamentos de fato e de 

direito, uma vez que perante este Juízo não foi protocolada e anexada 

neste PJe a necessária petição inicial, devidamente instruída com a(s) 

CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, 

DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente PJe da 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO DE CUSTAS, nos 

termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE imediatamente a 

Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão (PJe), nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § Único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também 

por Carta AR a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 CPC/2015. 

PUBLIQUE-SE integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e 

anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 26 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1]. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos Requisitos da Petição Inicial 

Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, 

os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. [2]. Art. 39 - A Fazenda Pública não está 

sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017256-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017256-03.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/06/2018 17:02:59 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.298,58 SENTENÇA 459 Vistos, etc... No caso em 

epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito 

menos CDA's documentando o crédito da Fazenda Pública Municipal 

Exequente no caso presente, contrariando o disposto nos ARTs. 312 e 

320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação quando 

a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz 

quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for 

validamente citado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” Consigno que não se 

trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos 

eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro 

I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: 

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o 

pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública 

independe de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será 

o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.” 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO DE 

CUSTAS, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § Único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também por Carta AR a Parte Executada, conforme 

determina o Art. 241 CPC/2015. PUBLIQUE-SE integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, 

com as baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 
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pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025369-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZITANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1025369-43.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/08/2018 08:48:13 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA LUZITANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA CNPJ 

Nº 14.915.748/0001-29 CDA's Nºs 2015 / 1139293, 2016 / 1350310 e 2017 

/ 1554617. VALOR DA CAUSA: R$ 13.096,63 SENTENÇA 459 Vistos, etc... 

No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos eletrônicos 

- PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da Fazenda Pública 

Municipal Exequente no caso presente, contrariando o disposto nos ARTs. 

312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação 

quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só 

produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for 

validamente citado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” Consigno que não se 

trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos 

eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro 

I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: 

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o 

pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública 

independe de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será 

o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.” 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO DE 

CUSTAS, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § Único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também por Carta AR a Parte Executada, conforme 

determina o Art. 241 CPC/2015. PUBLIQUE-SE integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, 

com as baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027228-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027228-94.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2018 16:13:45 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA CNPJ Nº 

12.213.335/0001-77 VALOR DA CAUSA: R$ 7.325,42 SENTENÇA 459 

Vistos, etc... No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos 

autos eletrônicos - PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da 

Fazenda Pública Municipal Exequente no caso presente, contrariando o 

disposto nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. 

Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, 

todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos 

mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. Art. 320. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” Consigno que não se trata sequer de inépcia da 

inicial. Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição 

inicial como regulamentada nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 

2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o 

requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a 

Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão 

constituir um único documento, preparado inclusive por processo 

eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe 

de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida 

constante da certidão, com os encargos legais.” Consequentemente, 

INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à Parte Executada 

acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais fundamentos de fato e de 

direito, uma vez que perante este Juízo não foi protocolada e anexada 

neste PJe a necessária petição inicial, devidamente instruída com a(s) 

CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, 

DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente PJe da 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO DE CUSTAS, nos 

termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE imediatamente a 

Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão (PJe), nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § Único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também 

por Carta AR a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 CPC/2015. 

PUBLIQUE-SE integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e 

anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 26 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1]. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos Requisitos da Petição Inicial 

Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, 

os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. [2]. Art. 39 - A Fazenda Pública não está 

sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027269-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE ARRUDA FIGUEIREDO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027269-61.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2018 16:20:17 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE DE ARRUDA FIGUEIREDO CPF 

nº 713.101.001-44 CDA's Nºs 2015 / 1179082, 2016 / 1336991 e 2017 / 

1571537. VALOR DA CAUSA: R$ 6.973,80 SENTENÇA 459 Vistos, etc... 

No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos eletrônicos 

- PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da Fazenda Pública 

Municipal Exequente no caso presente, contrariando o disposto nos ARTs. 

312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação 

quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só 

produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for 

validamente citado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” Consigno que não se 

trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos 

eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro 

I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: 

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o 

pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública 

independe de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será 

o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.” 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO DE 

CUSTAS, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. PUBLIQUE-SE 

integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo 

recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e anotações na 

Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 26 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA 

PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A 

petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. [2]. Art. 39 - A Fazenda Pública não está 

sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30041 Nr: 1647-39.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INPACTO SOM COM. DE PEÇAS E 

ACESSORIOS AUTOMOT LTDA, THAIS ROQUE SAGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INPACTO SOM COM. DE PEÇAS E 

ACESSORIOS AUTOMOT LTDA, CNPJ: 07549466000190. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de INPACTO SOM COM. DE PEÇAS E 

ACESSORIOS AUTOMOT LTDA e THAIS ROQUE SAGIN, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Tributária - Certidão de Dívida Ativa 

0812067/2012; 0942346/2013; 0970726/2014 e 1092143/2015, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0812067/2012, 

0942346/2013, 0970726/2014, 1092143/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/10/2012

 - Valor Total: R$ 4.192,63 - Valor Atualizado: R$ 4.192,63 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO pedido formulado pelo exequente à fl. 

34. Proceda-se à citação, por edital, nos termos do artigo 8º, incisos III e 

IV, da Lei n. 6.830/80.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35722 Nr: 2479-38.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ALAIN ROBSON 

BORGES, Mato Grosso Indústria e Comérciode fios e Tecidos Artefatos 

têxteis, JAIR ANTONIO DE ALMEIDA, DANILO TEITI IWAI, DAVI BENJAMIN 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA AVILA PETERLINI DE 

SOUZA- PROMOTORA DE JUS TIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO TEITI IWAI - 

OAB:OAB/SP 336.238

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALAIN ROBSON BORGES, Cpf: 

69071837149, Rg: 1036548-6, Filiação: Mirici Manoela Borges e Jose 

Osmar Borges, data de nascimento: 05/04/1980, brasileiro(a), natural de 

São Jose do Rio Preto-SP, Telefone 65 999463111. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

Estadual, em face de Cotton King Ltda e outros, todos qualificados na 

inicial, em que pretende a condenação dos requiridos na reparação 

integral dos danos apurados no Inquérito Civil n. 1944-002/2010, 

consistente na destinação inadequada de resíduos industriais diretamente 

no curso d'água denominado Córrego dos Peixes, sem o devido tratamento 
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dos efluentes.

Despacho/Decisão: REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUALREQUERIDOS: COTTON KING LTDA E OUTROSVistos.Cuida-se 

de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

face de COTTON KING LTDA, ALAIN ROBSON BORGES, JAIR ANTÔNIO 

DE ALMEIDA, MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E 

TECIDOS ARTEFATOS TÊXTEIS, DANILO TEITI IWAI e DAVI BENJAMIN DE 

OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos, em que pretende a 

condenação dos requeridos na reparação integral dos danos apurados no 

Inquérito Civil n. 1944-002/2010, consistente na destinação inadequada de 

resíduos industriais diretamente no curso d’água denominado Córrego dos 

Peixes, nesta Capital, sem o devido tratamento dos efluentes. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem contestação no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 31 de agosto de 2017. 

Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34930 Nr: 1909-52.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CUMBARU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE 

SOUZA-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROPECUARIA CUMBARU LTDA, CNPJ: 

32936148000129. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/06/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de AGROPECUARIA CUMBARU 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ausência de 

Licença Ambiental - Certidão de Dívida Ativa 9633/2017, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9633/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/05/2017

 - Valor Total: R$ 67.235,50 - Valor Atualizado: R$ 67.235,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO pedido formulado pelo exequente à fl. 

17. Proceda-se à citação, por edital, nos termos do artigo 8º, incisos III e 

IV, da Lei n. 6.830/80.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 1846 Nr: 46-91.1999.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Irineu Fiacadori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:9656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Silva castro - 

OAB:5467-B, Georgia Christina L. Barroso - OAB:5092, Rodolfo 

Soriano Wolff - OAB:11900/MT, Tatiana Pereira Vasconcellos - 

OAB:5725, Wander Bernades - OAB:15604, Wandre Bernardes - 

OAB:15604

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que impulsiono os 

autos para o Exequente manifestar sobre certidão do oficial de justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35319 Nr: 2218-73.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Egídio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE 

SOUZA-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Massami Yokota - 

OAB:91222/SP

 Vistos.

1. Cite-se o(a) Executado(a) para pagar o débito no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º, da Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens 

à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.

2. Caso não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo desde logo à avaliação, cujo valor deverá constar do auto de 

penhora.

3. Garantido o Juízo, o Executado poderá, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

16 da mesma Lei), oferecer embargos.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31118 Nr: 9625-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO LEITE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 Vistos.

TIAGO LEITE DA ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como incurso nas penas do artigo 34, 

parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.605/98.

A proposta para suspensão do processo restou exitosa, conforme se vê 

à fl. 116.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pugnou pela extinção da punibilidade, 

diante do cumprimento integral das condições impostas (fl. 142).

 É o que merece registro. DECIDO.

Após o devido procedimento em Juízo, o réu TIAGO LEITE DA ROSA foi 

beneficiado com a suspensão condicional do processo nos moldes do 

artigo 89, da Lei n. 9.099/95. Cumpriu de maneira integral as condições e 

ele impostas, fazendo jus, portanto, a aplicação do §5º, do mencionado 

artigo, in verbis: “Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará 

extinta a punibilidade.”

Diante do exposto, acolho a cota ministerial retro e, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado TIAGO LEITE DA ROSA, com fulcro no artigo 

89, §5º, da Lei n. 9.099/95.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo com as baixas de estilo e comunicações de praxe.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22005 Nr: 715-90.2012.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Paulino da Silva, Clóvis de Arruda 

Silva, Antônio de Arruda Silva, Maria Lúcia Rodrigues da Silva, Genimalta 

Pedrosa de Arruda, Luzia Elias de Lima, Heloiza Luzia Gomes de Oliveira, 

Márcia Soares dos Santos, Beatriz Miguelina da Silva, Raimundo Assis 

Filho, Claudio Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti de 

Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rosa Ferreira - 

OAB:14156/MT, Daniel Luis Padilha e Silva - OAB:11637, EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - OAB:9203, EDUARDO AUGUSTO 

BORDONI MANZEPPI - OAB:OAB 9.203, EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB/MT 9.203, JÔNATAS PEIXOTO LOPES - OAB:, 

JÔNATAS PEIXOTO LOPES - OAB:OAB/MT 20.920/0, KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:OAB/MT 16.962, MUNIR ARFOX- Defensor 

Público - OAB:, Sergio Antônio de Oliveira - OAB:9225, Wellington 

Gomes da Silva Bastos - OAB:8862

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, ratificando a medida 

liminar deferida, determinar aos requeridos que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, desocupem os imóveis construídos na área invadida, com 

a consequente demolição e remoção das construções, eis que se trata de 

área de preservação permanente, localizada no bairro Jardim Itapuã, nesta 

Capital e, por conseguinte JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Para o caso de 

descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$300,00 

(trezentos reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC. Sem 

custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil 

Pública.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.Ademais, verifica-se que a 

decisão superior, exarada pela Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de fls. 376/381 refere-se 

aos autos da Ação Civil Pública n. 866-17.2016.811.0082 - Código 

28744.Assim, determino o desentranhamento da referida peça devendo 

ser juntada aos referidos autos de Código 28744.P.R.I.C.Cuiabá, 17 de 

outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29918 Nr: 1572-97.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO AUGUSTO DE SANCTIS 

GARCIA- DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38952 Nr: 803-21.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às 

fls. 141/142, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Intime-se o requerente para, querendo, se manifestar a 

respeito da contestação apresentada às fls. 154/159. Para tanto, fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos para deliberação.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39776 Nr: 1349-76.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLAR SEBALDO ELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - 

SUNOR/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT, FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às fls. 134/139, por 

serem tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reconhecer a 

omissão sustentada.2.DEFIRO a pretensão liminar almejada pelo 

impetrante, por conseguinte:2.1.DETERMINO a autoridade coatora que 

promova a intimação/notificação do impetrante no âmbito dos Processos 

Administrativos números 693.690/2010 e 386.970/2012, oportunizando 

prazo legal para que apresente respectivos recursos ao CONSEMA; 

e2.2.DETERMINO a suspensão da exigibilidade das penalidades de multa 

impostas nos autos dos Processos Administrativos números 693.690/2010 

e 386.970/2012, decorrentes dos Autos de Infração números 112.418 e 

112.419, ambos lavrados em 13-9-2010. Expeça-se o necessário visando 

o cumprimento da medida liminar ora concedida.Após, abra-se vista ao 

Ministério Público para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 25 de 

outubro de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38459 Nr: 450-78.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIKOL CARLOS GRICOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

DO MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

REVOGO a liminar anteriormente concedida e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos, denegando a ordem mandamental, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I do 

CPC.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.Cuiabá, 

25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32402 Nr: 173-96.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULLEGE FABIOLA SU ZUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - 

OAB:16.114, NAIRA N. OLIVEIRA ALTOE - OAB:13.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 Vistos.
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Considerando que o Município de Cuiabá manifestou à fl. 109 dando 

ciência da sentença de fls. 107/108 requerendo o arquivamento dos 

autos, expeça-se alvará para levantamento do valor depositado à fl. 14 em 

favor da embargante na conta indicada à fl. 111.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8092 Nr: 717-02.2008.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wander Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, Luiz 

Carlos Pinheiro de Souza - Procurador do Estado - OAB:, Patryck 

Araújo Ayala - Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito relativo à 

CDA n. 000151/08-A, conforme noticiado pelo exequente à fl. 212, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais.

 3. Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos (fls. 25/26, 148 e 179/183), devendo a parte executada ser intimada 

para, no prazo de 05 (cinco), indicar o banco e a respectiva conta 

corrente para transferência.

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

 6. P.R.I.C.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34722 Nr: 1783-02.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVA GOMES DE FRANÇA, ROSA 

ALINA ELEOTERIO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, BENEDITO MARGARINO 

GUIMARAES DA SILVA, WILSON JOSE BENETOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Junior - OAB:13.822, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, Kelbila Mayara 

Borges dos Santos - OAB:25277-O

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes, da audiência de conciliação 

agendada para o dia 26/03/2019, às 09h:00, a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30585 Nr: 2058-82.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubimar Barreto Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubimar Barreto Silveira - 

OAB:3640

 Pelo exposto, com fundamento no artigo 837, do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido retro, por conseguinte, DETERMINO a expedição de ofício ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema Bacen Jud, determinando o bloqueio on line 

da quantia R$ 23.914,12 (vinte e três mil, novecentos e catorze reais e 

doze centavos) que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao executado RUBIMAR BARRETO SILVEIRA, CPF 

n. 207.276.070-49.Realizado o bloqueio do numerário, lavre-se a penhora 

e depósito.Após, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.Em caso negativo, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.Cumpra-se.Cuiabá, 21 de março de 

2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40323 Nr: 1701-34.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 206), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 04 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9579 Nr: 801-66.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dante Artioli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Subprocurador (a)-Geral de 

Defesa do Meio Ambiente na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO SIQUEIRA FARIA - 

OAB:7028

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 97.

2. Intime-se o executado para comprovar o cumprimento das obrigações 

descritas no Termo de Ajustamento de Conduta às fls. 16/19, no prazo de 

30 (trinta) dias.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

4. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28533 Nr: 722-43.2016.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROVILIO MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE CAMARGO 

MASCARELLO - OAB:29703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 

330, inciso III, do Código de Processo Civil, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com base no art. 485, 

incisos I e VI e §3º, c/c art. 493, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas, se existentes, pelo embargante. No caso não há que se falar 

em honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de citação e/ou 
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a instauração de efetivo contraditório. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, 

e arquivem-se os autos. P.R.I.C.Cuiabá, 22 de outubro de 2018.Rodrigo 

Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40494 Nr: 1812-18.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, 

PCH MANTOVILIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente de Fiscalização Da secretaria 

estadual do meio ambiente, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240, Paulo Sérgio Missasse - OAB:7649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39776 Nr: 1349-76.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLAR SEBALDO ELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - 

SUNOR/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT, FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias ,TRAZER 02(DUAS ) CÓPIAS DA INICIAL, bem como 

depositar o valor de R$ 33,87 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça José Reinaldo Mendes dos Santos, Conta banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente: 7864-6 CPF: 161-746-231-49 Fone: 

99286-9533, não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais 

de justiça que cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41827 Nr: 2629-82.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÁDER MIRANDA DE ALMEIDA - 

OAB:19.185-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Estado - 

OAB:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como trazer uma cópia da inicial, bem como 

depositar o valor de R$ 33,87 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco CREDIJUD, Banco: 

756, Agência 4256, Conta Corrente 1484-2, CPF: 338.983.166-53, não 

podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 1868-22.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335

 Certifico que impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do executado 

tendo em vista que o alvará foi cancelado por inconsistência dos dados 

bancários.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 153758 Nr: 1157-50.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADAIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - UNIJURIS - OAB:6692

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr, JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY, OAB/MT 6.692, que foi designado o dia 12 de fevereiro de 2019 

às 13;30 horas, para a realização do julgamento do acusado pelo Tribunal 

Popular do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 351411 Nr: 12693-53.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI GUILHERME DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB/MT 16.877 - OAB:

 IMPULSIONO estes autos para proceder a intimação do do defensor do 

acusado, Dr. EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB/MT 16.877, que foi 

designado o dia 08 de fevereiro de 2019 às 13h30min, para a realização 

do julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 168756 Nr: 16045-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAYER LESSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. SERGIO BATISTELLA, OAB/MT 

9155, defensor do acusado, que foi designado o dia 25 de janeiro de 2019 

às 13h30min, para a realização do julgamento do acusado, pelo Tribunal 

Popular do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 315270 Nr: 14269-52.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - 

OAB:10768/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. WESLEY ROBERT AMORIM, 

OAB/MT 6610; Drª ELIANE GOMES FERREIRA, OAB/MT 9862; e HILOMAR 

HILLER, OAB/MT 10.768, patronos do acusado que foi designado o dia 28 

de janeiro de 2019 às 13h30min, para a realização do julgamento do 

acusado pelo Tribunal Popular do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 542468 Nr: 33855-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS, 

HELBERT DE FRANÇA SILVA, JONATHAN TEODORO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945, CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - OAB:MT 

2.301A, DANIELY MARTINS DE VASCONCELHOS - OAB:21.617, DIOGO 

PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr. LAURO GONÇALO DA 

COSTA, OAB/MT 15.304 e Dra. DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS 

OAB/MT 21.617, defensores do acusado Jose Edmilson Pires dos Santos; 

o Dr. ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR, OAB/MT 13.945, defensor do 

acusado Helbert de França Silva; e a Dra. CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES OAB/MT 2.301 e Dr. DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB/MT 15.172, 

defensores do acusado Jonathan Teodoro de Carvalho, que foidesignado 

o dia 28 de novembro de 2018 às 09 hs para a realização do julgamento 

dos acusados pelo Tribunal Popular do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 389840 Nr: 1060-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBERT FERNANDO SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE APARECIDA 

BRINQUEDO BENITES - OAB:23227/O

 Vistos, etc.

1. Inicialmente, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser 

executada e, diante das 03 guias juntadas aos autos (fls. 06, 45 e 178), 

tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se 

reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com 

fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas 

impostas ao recuperando, as quais totalizam 10 anos e 08 meses de 

reclusão.

2. Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que até a data da 

juntada da última guia (fl. 178) o apenado cumpriu 01 ano, 04 meses e 13 

dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 09 anos, 03 meses e 17 dias de 

reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, 

“a”, do Código Penal, fixo o REGIME FECHADO para o cumprimento da 

reprimenda.

3. Fixo o dia 19.09.2017 (ultima prisão) como data-base para a concessão 

de eventuais benefícios.

4. Outrossim, verifico que à fl. 206 foi elaborado cálculo atualizado com os 

dados supramencionados. Contudo, nas “linhas” 1 e 2 do campo de 

condenações constam as frações de 1/3 para progressão de regime, 

porém diante da reincidência reconhecida à fl. 202, determino que as 

frações sejam alteradas para ½ (metade).

5. Após, dê-se vista dos autos à defesa e, em seguida, ao Ministério 

Público para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena acostado 

aos autos, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, 

com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 534887 Nr: 26583-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE PEREIRA 

CORREA - OAB:24227/O

 Intimo o advogado Jucynil Ribeiro Pereira para devolver os autos do 

processo cod 534887 no prazo de 24 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 535266 Nr: 26963-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL FERREIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc;

Recebo o recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério 

Público.

Dê-se vista dos autos à Defesa para apresentar suas contrarrazões.

Após, volte-me os autos conclusos para decisão de manutenção ou 

reforma.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 538509 Nr: 30048-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ANDRADE BERNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 9.508

 Vistos, etc.

Intime-se o recuperando Daniel de Andrade Berne para que manifeste 

acerca da desídia do patrono constituído nos autos, ou seja, apresentar 

as contrarrazões para o recurso de agravo em execução interposto pelo 

Ministério Público.

Outrossim, em caso de desconstituição do Advogado constituído, 

encaminhe-se o Incidente de Agravo em Execução à Defensoria Pública.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 413107 Nr: 17986-33.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/0

 Vistos, etc.

Designo audiência admonitória para o dia 27/11/2018, às 16h30min.

Intime-se o recuperando em seu próximo comparecimento em cartório.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 521058 Nr: 13097-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDSON DETONI RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Vistos etc.

Recebo o recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério 

Público.
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Dê-se vista dos autos à Defesa para apresentar suas contrarrazões.

Após, volte-me os autos conclusos para decisão de manutenção ou 

reforma.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 448675 Nr: 25670-72.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA SILVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 Trata-se de execução penal de VÁLERIA SILVEIRA DA CRUZ, a qual 

cumpre uma pena unificada de 21 anos, 02 meses e 23 dias de reclusão.A 

defesa da recuperanda formulou pedido de prisão domiciliar, 

argumentando, em síntese, que a mesma possui filhas menores de idade, 

as quais necessitam de seus cuidados (fl. 260)Com vista dos autos, o 

Ministério Público manifestou pela realização de uma visita da equipe 

psicossocial deste Juízo, a fim de averiguar se a presença da 

recuperanda é imprescindível para os cuidados das suas filhas (fl. 

278).No relatório psicossocial juntado às fls. Público manifestou pelo 

indeferimento dos pedidos, sendo o de prisão domiciliar com base no 

relatório da equipe multidisciplinar e o de Tribunais Pátrios têm admitido 

que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto 

para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão 

domiciliar, pelo diretor do estabelecimento prisional onde o recuperando se 

encontre segregado, e não aceitar o atestado de trabalho firmado pelo 

mesmo agente público.Destaco por fim que não há, por parte do Ministério 

Público, qualquer questionamento acerca da veracidade/autenticidade do 

documento em si ou mesmo das informações nele contidas, de maneira 

que a simples invocação do disposto no art. 129 da LEP é situação 

insuficiente para descredibilizar o documento em questão que, para todos 

os efeitos, preenche os requisitos previstos em lei.Diante disso, 

consubstanciado nos fundamentos supramencionados e na recentíssima 

jurisprudência do e.TJMT, indefiro o pedido formulado pelo Ministério 

Público.Não obstante a isso, tendo em vista que o pedido veio instruído 

apenas com cópia do atestado em questão, determino seja oficiado à 

direção do estabelecimento prisional onde a recuperanda se encontra 

segregada para, no prazo máximo de 10 dias, encaminhar a este juízo 

atestado de trabalho original.Aportando aos autos os documentos supra, 

venham conclusos para análise das remições requeridas.Intimem-se as 

partes da presente decisão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410399 Nr: 15112-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI JOSÉ DA SILVA, Cpf: 

02919572180, Rg: 14849690, Filiação: José Sebastião da Silva e Natalina 

Rita do Carmo, data de nascimento: 11/09/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), desempregado, Telefone 9606-1197. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação do reeducando para que realize o pagamento 

da pena restritiva de direito,na modalidade de prestação de pena 

pecuniária.

Sentença: Vistos, etc. Proceda-se a intimação do recuperando Claudinei 

José da Silva, via edital, com o fito de realizar o pagamento da pena 

restritiva de direito, na modalidade de prestação pecuniária e/ou, na 

impossibilidade de realizar, informar o motivo. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação defensiva, ao Ministério Público. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Golin, digitei.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73274 Nr: 6991-10.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODENIL EVANGELISTA DOS SANTOS, 

Rg: 10300643, Filiação: Irineu Eraclides dos Santos e Maria Evangelista 

dos Santos, data de nascimento: 15/06/1977, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), jardineiro/funileiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.142,26 (Dois mil e cento e quarenta e dois 

reais e vinte e seis centavos), no prazo de 30, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de de dívida ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Golin, digitei.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442346 Nr: 19017-54.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO VIEIRA DA SILVA, Filiação: 

Nelson Vieira da Silva e Maria de Lourdes Martins, data de nascimento: 

15/07/1974, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, solteiro(a), pintor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 14.794,32 (Quatorze mil e setecentos e 

noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), no prazo de 30, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de incrição de dívida 

ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Golin, digitei.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 534610 Nr: 26323-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE DA SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 Vistos, etc;

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 127.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 490192 Nr: 29622-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Vistos, etc;

Compulsando os autos, verifica-se que o recuperando encontra-se preso 

pela prática de novo crime apurado nos autos da ação penal nº 

34554-22.2018.811.0042/Código: 543223 que tramita perante o juízo da 2ª 

Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher desta comarca, motivo pelo qual mantenho a suspensão da 

presente execução até que se resolva a situação da prisão naqueles 

autos.

Não obstante a isso, oficie-se àquele juízo para que informe qualquer 

mudança na situação prisional do apenado.

Dê-se vista às partes, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 425839 Nr: 1056-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odacir Antonio Lorenzoni 

Ferraz - OAB:16.597

 1.Trata-se de execução penal em face de ODACIR ANTONIO LORENZONI 

FERRAZ, o qual cumpre uma pena de 14 anos, 04 meses e 24 dias de 

reclusão, atualmente em regime semiaberto.2.No dia 26.09.2018, o 

recuperando foi progredido ao regime semiaberto com o uso condicionado 

de tornozeleira eletrônica (fls. 493/494).3.Às fls. 542/544, o recuperando 

formulou pedido para que a sua entrada nas unidades prisionais seja 

autorizada, a fim de que ele possa exercer a sua profissão de advogado, 

argumentando, em síntese, que a sua entrada foi proibida pelo fato de 

estar usando tornozeleira eletrônica.4.O diretor do Centro de Custódia da 

Capital enviou ofício a este Juízo requerendo orientação quanto ao 

procedimento a ser adotado em relação a entrada do recuperando naquela 

unidade prisional (fls. 545/546).5.Com vista dos autos, o , serviços 

notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da 

hora de expediente e independentemente da presença de , apenas 

garantir o seu direito constitucional de exercer livremente a sua profissão 

de ADVOGADO.11.Ademais, o pedido de autorização para adentrar nas 

unidades prisionais, a fim de se comunicar com seus clientes, demonstra 

que o recuperando está cumprindo com uma das condições do regime 

semiaberto que é o trabalho, o qual é uma das vias mais importantes para 

cumprir o objetivo da execução penal que é a reinserção do recuperando 

na sociedade.12.Diante disso, com fundamento nos artigos 133 da CF c/c 

art. 7º, incisos III e VI do EOAB, DEFIRO o requerimento formulado pelo 

recuperando, a fim de AUTORIZAR a sua entrada em qualquer unidade 

prisional desta comarca para exercer a sua profissão de 

a d v o g a d o . 1 3 . I n t i m e m - s e  a s  p a r t e s  d a  p r e s e n t e 

decisão.14.Encaminhem-se cópias desta decisão para as direções de 

todas as unidades prisionais desta comarca, consignando que o 

descumprimento incorrerá no crime de desobediência.15.Por fim, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público pars que se manifeste quanto ao 

pedido de autorização de viagem formulado pelo recuperando às fls. 

561/568.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 354538 Nr: 16205-44.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABE PEREIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12818

 Trata-se de execução penal em face de JOABE PEREIRA MARCONDES, o 

qual cumpre uma pena unificada de 11 anos e 02 meses de reclusão.

No dia 11.07.2018, este Juízo declinou da competência para o Juízo da 

comarca de Água Boa/MT, uma vez que o recuperando havia sido 

transferido para uma unidade prisional daquela comarca, por meio do 

provimento 01/2018 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso (fls. 

203/204).

À fl. 205 foi juntado aos autos a guia de execução penal advinda da 8ª 

vara criminal desta comarca.

No dia 26.09.2018, foi certificada a reentrada dos autos neste Juízo, em 

razão da transferência do recuperando para esta comarca (fl. 255).

É o breve relatório. Decido.

Da análise dos autos, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser 

executada e, diante das 03 guias juntadas aos autos (fls. 05, 53 e 206), 

tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se 

reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com 

fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas 

impostas ao recuperando, as quais totalizam 17 anos, 09 meses e 10 dias 

de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 

2º, “a”, do Código Penal, fixo o REGIME FECHADO para o cumprimento da 

reprimenda.

Fixo o dia 05.12.2016 (ultima prisão-fl. 212) como data-base para a 

concessão de eventuais benefícios.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos, bem como os apontamentos supramencionados.

Após, dê-se vista dos autos à defesa e, em seguida, ao Ministério Público 

para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena acostado aos 

autos, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, com 

posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391548 Nr: 7334-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY HALISON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRÁZ PAULO PAGOTTO - 

OAB/MT 5.201-B - OAB:5201B/M T

 Trata-se de execução penal de JONY HALISON DA SILVA OLIVEIRA, o 

qual cumpre pena unificada de 13 anos, 09 meses e 03 dias.À fl. 167 este 

Juízo designou audiência admonitória para o dia 17.10.2018, às 14:00 

horas.Atestado de conduta carcerária juntado à fl. 170.Por ocasião da 

realização da audiência admonitória no dia 17.10.2018, foi constatado que 

o recuperando não havia sido submetido ao exame psicossocial, motivo 

pelo qual o ato foi redesignado para o dia 14.11.2018, às 14:00 horas, bem 

como determinado a expedição de ofício ao diretor da unidade prisional, 

para no prazo de 20 SP), QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 

27/11/2014). Grifos nossoImportante destacar, ainda, que o estado de 

Mato Grosso não possui estrutura minimamente necessária à realização 

de exames desta natureza, pois conforme conta de ofício encaminhado 

pela direção da Politec/MT, existe “um” único profissional habilitado para 

tanto e sua agenda encontra-se preenchida até novembro de 2019, de 

modo que eventuais laudos são realizados, na sua esmagadora maioria, 

por profissionais particulares às expensas do Estado, cuja situação acaba 

por onerar ainda mais os já escassos recursos públicos.Assim, a fim de 

evitar indevido gasto de dinheiro público, aliado ao fato de que não se trata 

de crimes cuja gravidade e natureza autorizem a realização de exame 

criminológico, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público neste 

ponto. Além disso, por reunir os requisitos objetivo e subjetivos previstos 

no artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de progressão do regime fechado 

para o semiaberto de JONY HALISON DA SILVA OLIVEIRA.Por fim, tendo 

em vista o grande número de audiências agendadas na pauta deste 

magistrado, mantenho o ato designado para o dia 14.11.2018, às 14:00 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 130878 Nr: 16931-91.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18.107/MT

 Atento a cota ministerial de fls. 384/385, determino a expedição de carta 

precatória com dupla finalidade ao Juízo da 26ª vara federal de 

Pernambuco, seção judiciária de Palmares/PE, para:

1) Designar audiência de justificação, a fim de que o recuperando seja 

inquirido sobre o abandono do cumprimento de pena e a reiteração delitiva.

2) Intimar o recuperando para que informe se possui vínculo familiar, bem 

como se deseja cumprir a sua pena naquela comarca.
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 Sem prejuízo, desde já determino a expedição de ofício àquele Juízo, 

solicitando anuência para o envio do PEP, CASO O RECUPERANDO 

possua vínculo familiar e deseje cumprir sua pena naquela comarca.

Em caso de anuência, desde já determino a remessa dos autos àquele 

Juízo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 420767 Nr: 26267-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262/O, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT

 Trata-se de pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto 

formulado pela defesa às fls. 110/113.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se favorável a 

progressão, bem como pela remição de 20 dias de pena em favor do 

recuperando, tendo em vista que o mesmo trabalhou 61 dias entre os 

meses de julho a agosto de 2018 (fl. 120).

É o relatório. Decido.

I- DA PROGRESSÃO REGIMENTAL

Extrai-se dos autos que o recuperando atingiu o lapso temporal 

necessário à progressão de regime em 09.10.2018 (fl. 107).

Outrossim, a direção do estabelecimento prisional onde o recuperando 

está segregado atestou que o mesmo possui ÓTIMO comportamento 

carcerário (fl. 119).

Diante disso, por reunir os requisitos objetivo e subjetivo previstos no 

artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de progressão do regime fechado 

para o semiaberto de JEAN CARLOS SANTOS.

Com vistas a estabelecer as regras do novo regime, designo o dia 

14.11.2018 às 14h, para realização da audiência admonitória.

Requisite-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

II- DA REMIÇÃO

Diante das informações detalhadas de que o recuperando trabalhou 61 

dias entre os meses de julho a agosto de 2018, conforme se verifica do 

atestado de fls. 114/115, em consonância com o parecer ministerial de fl. 

120, declaro remidos 20 dias em seu favor, nos termos do artigo 126, 

inciso II, da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 105566 Nr: 9429-38.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727 - MT

 Trata-se de execução penal em face de ROBSON DE SOUZA FERREIRA, 

o qual cumpre uma pena unificada de 76 anos de reclusão.

No dia 21.06.2016, este Juízo regrediu cautelarmente o regime de 

cumprimento de pena do recuperando do semiaberto para o fechado, em 

razão do cometimento de novo crime no curso da execução penal, 

determinando-se a expedição de mandado de prisão (fl. 726).

Às fls. 738/746 a defesa do recuperando manifestou pela reconsideração 

da decisão que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena 

do recuperando e expediu o decreto de prisão.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do 

pleito defensivo (fls. 747/748).

No dia 21.10.2016, este Juízo indeferiu o pleito defensivo pelos próprios 

fundamentos lançados na decisão de fl. 726 (fl. 749).

Insatisfeita, a defesa do recuperando formulou novo pedido de revogação 

do decreto de prisão c/c confecção de cálculo atualizado de pena (fls. 

751/758).

Com nova vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo 

indeferimento do pleito defensivo, bem como requereu a expedição de 

ofício ao Juízo da 13ª vara criminal, a fim de que envie a este Juízo o 

executivo de pena do recuperando referente a ação penal/código nº 

413950 (fl. 763).

É o breve relatório. Decido.

Da análise dos autos, verifico que não há nenhum elemento suficiente 

para alterar a decisão que regrediu cautelarmente o regime de 

cumprimento de pena do recuperando, motivo pelo qual indefiro o pedido 

de revogação do decreto de prisão formulado pela defesa, pelos próprios 

fundamentos lançados na decisão de fl. 726.

Por fim, oficie-se ao Juízo da 13ª vara criminal desta comarca, a fim de 

que envie, com a máxima urgência, a guia de execução penal referente à 

ação penal/código nº 413950.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 134286 Nr: 1117-05.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Faustino Pereira - 

OAB:14313-E, LIVYA GERMANO RONDON - OAB:20606E

 Elabore-se cálculo atualizado de pena.

Após, dê-se vista à defesa, em seguida, ao Ministério Público, com 

posterior decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391012 Nr: 7297-60.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT, MARICLEI EDUARDO CINTRA BARRETO - 

OAB:10139/MT

 Elabore-se cálculo atualizado de pena.

Após, dê-se vista à defesa, em seguida, ao Ministério Público, com 

posterior decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 456906 Nr: 34219-71.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Elabore-se cálculo atualizado de pena.

Após, dê-se vista à defesa, em seguida, ao Ministério Público, com 

posterior decisão.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512566 Nr: 5234-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DA SILVA SOUZA, ALISSON 

ROBERT DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRICIA DA SILVA SOUZA, Cpf: 

70925269140, Rg: 29043956, Filiação: Cleonice da Silva Aquino e Gilberto 

da Silva Souza, data de nascimento: 01/04/1997, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65 9239-3975 e atualmente em 

local incerto e não sabido ALISSON ROBERT DA SILVA, Cpf: 

06434280114, Rg: 2439560-9, Filiação: Cleide Solange da Silva, data de 

nascimento: 08/09/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

serralheiro, Telefone 65 992173216. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 512566.RÉU: PATRICIA DA SILVA 

SOUZA E ALISSON ROBERT DA SILVA.Vistos e etc. O Ministério Público 

Estadual ofereceu denúncia contra PATRICIA DA SILVA SOUZA E 

ALISSON ROBERT DA SILVA, já qualificados nos autos, como incursos no 

artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (duas vezes), c/c artigo 70, ambos do 

Código Penal.Conforme ressai da denúncia, em apertada síntese, no dia 20 

de setembro de 2017, por volta das 07h50min., em uma residência 

localizada na Rua da Tijuca, nº 240, bairro Jardim Guanabara, nesta 

Capital, os denunciados, juntamente de outros indivíduos, agindo de forma 

consciente e voluntária, em divisão de tarefas e união de desígnios, 

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 

subtraíram em proveito próprio diversos bens, inclusive 01 (um) veículo 

Fiat Uno branco, avaliados indiretamente em R$ 37.800,00 (trinta e sete mil 

e oitocentos reais), pertencentes as vítima Josiane Mariça da Cunha e 

Carolina da Cunha Tonelli. As condutas descritas na peça acusatória 

foram delimitadas com as elementares e circunstâncias que a envolveram, 

nos moldes do artigo 41 do CPP.A exordial vem acompanhada de suporte 

probatório mínimo, conforme se verifica às fls. 08/153, justificando a 

viabilidade da acusação, existe, portanto justa causa para a ação 

penal.Estando assim, presentes os aspectos formais essenciais da peça 

acusatória, não sendo o caso de rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO 

A DENÚNCIA e determino que se procedam a citação e a notificação dos 

denunciados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo 

Penal, oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegar tudo o 

que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. Conste no mandado que 

os denunciados deverão constituir advogado apto a defendê-los ou 

informar acerca da impossibilidade de fazê-lo, pretendendo assim sejam 

patrocinados pela Defensoria Pública. Em caso de já possuírem patrono 

deverão certificar o Sr. Oficial de Justiça.Com a juntada da resposta ou 

escoado prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos.Defiro os 

requerimentos de fls. 153.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de abril de 

2018.MARCEMILA MELLO REIS PENNERJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526789 Nr: 18756-21.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA, 

Cpf: 06057216105, Rg: 24453730, Filiação: Valesca Patricia da Silva e 

Deonisio Gomes da Silva, data de nascimento: 19/04/1998, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), cabeleireiro, Telefone 65 999721531. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 526789.RÉU: EDUARDO HENRIQUE 

GOMES DA SILVA.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia contra EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA, já qualificado 

nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.A conduta 

descrita na peça acusatória foi delimitada com a elementar e circunstância 

que a envolveu, nos moldes do artigo 41 do CPP.A exordial vem 

acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme se verifica às fls. 

04/05, justificando a viabilidade da acusação, existe, portanto justa causa 

para a ação penal.Estando assim, presentes os aspectos formais 

essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de rejeição liminar (art. 

395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se proceda a citação e 

a notificação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de 

Processo Penal, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. Conste no mandado que 

o denunciado deverá constituir advogado apto a defendê-lo ou informar 

acerca da impossibilidade de fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado 

pela Defensoria Pública. Em caso de já possuir patrono deverá certificar o 

Sr. Oficial de Justiça.Com a juntada da resposta ou escoado prazo sem 

manifestação, voltem os autos conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 

49, itens “1” e “2”.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.MARCEMILA 

MELLO REIS PENNERJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401409 Nr: 5696-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKO AFONSO ESTEVES, DEIVID MAYCON 

LEITE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERIKO AFONSO ESTEVES, Cpf: 

04735039139, Rg: 2.062.454-9, Filiação: Lúcia Martins Esteves (ou dos 

Santos) e Nelson Afonso Esteves, data de nascimento: 28/02/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), caseiro, Telefone 

9244-8765 e atualmente em local incerto e não sabido DEIVID MAYCON 

LEITE MELGAÇO, Cpf: 05416911123, Rg: 21658994, Filiação: Tania Leite 

Melgaço Viana, data de nascimento: 11/05/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), cuidador e lavador de carro, Telefone 92338456. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 401409.Vistos e etc.O Ministério 

Público Estadual ofereceu denúncia contra ERICO AFONSO ESTEVES e 

DEIVID MAYCON MELGAÇO, já qualificado nos autos, o primeiro como 

incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, e o segundo como 

incurso no artigo 157, § 4º, inciso I, c/c artigo 155, § 4º, inciso I, do Código 
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Penal.Consta na denuncia, que no dia 03/03/2015, por volta da 02h40min., 

no Bairro Bela Vista, nesta Capital, com unidade de desígnios com o outro 

não identificado, mediante grave ameaça, exercida com simulação de arma 

de fogo, o denunciado DEIVD MAYCOsubtraiu para si documentos 

pessoais, dois aparelhos celulares e uma par de óculos de grau, tudo de 

propriedade da ofendida Rosely Cristina Tonini. Ressai ainda, que no dia 

03/03/2015, os denunciados RIKO e DEIVID MAYCON quebraram o 

cadeado do trailer de lanches da ofendida Marcia, e subtraíram um botijão 

de gás.A conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com a 

elementar e circunstância que a envolveu, nos moldes do artigo 41 do 

CPP.A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme 

se verifica às fls. 07/95, justificando a viabilidade da acusação, existe, 

portanto justa causa para a ação penal.Estando assim, presentes os 

aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de 

rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se 

proceda a citação e a notificação do denunciado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Conste no mandado que a denunciado deverá constituir 

advogado apto à defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de 

fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado pela Defensoria Pública. Em 

caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.Com a 

juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 24de abril de 2018.MARCEMILA MELLO 

REIS PENNERJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 417382 Nr: 22598-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA MARIA SILVA, SUELEN OLIVEIRA 

LIMA RIBEIRO, CLEIDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DAS RÉS

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Cleide de Souza, Cpf: 02412271194, Rg: 1701870-6 SSP 

MT Filiação: Sergio de Souza e Gertrudes Pereira de Souza, data de 

nascimento: 06/04/1981, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), doméstica, Endereço: Rua Benedito Antonio, Nº 330, Bairro: 

Pascoal Ramos, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): Jessica Maria Silva, Cpf: 04813508103, Rg: 17845186 SSP MT 

Filiação: Raimundo Rosa Silva e Creusa Maria Pinto da Silva, data de 

nascimento: 04/05/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

confeiteira, Endereço: Rua Rosario Oeste Nº155, Bairro: Jd Renascer, 

Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): Suelen Oliveira Lima Ribeiro, Cpf: 03480850103, Rg: 20858370 

SSP MT Filiação: Francisco Ferreira de Castro Lima e Sebastiana de 

Oliveira Machado, data de nascimento: 21/02/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), auxiliar de limpeza, Endereço: Rua Ponce de 

Arruda N°23, Bairro: Pascoal Ramos, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 171, CAPUT, C/C ART. 29, 

AMBOS DO CP, do CP, em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, 

devendo o(s) acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), 

na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo 

o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 145614 Nr: 12807-31.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLYSSON RAPHAEL RAMOS DA SILVA, 

RAONI MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, 

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS DO DESPACHO

Prazo:05

Intimando:DR. ANIBAL FELICIO GARCIA NETO. OAB/MT: 11443

DR. PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS. OAB/MT: 21881/0

DR. MARCELO FELICIO GARCIA. OAB/MT: 7297

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 334, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Despacho. Homologo a desistência da oitiva da 

testemunha Ricardo Barroso Bernardo, formulado pelo Ministério Público, 

juntada às fls. 333, dos autos. Dê-se vista dos autos a Defesa para que 

se manifeste sobre as testemunhas não localizadas, conforme Certidão de 

fls. 310, dos presentes autos. Cumpra-se.Após, conclusos.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 384861 Nr: 26901-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANE DE CAMPOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16438

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADA P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. KAMILA RODRIGUES BRAGA. OAB/MT: 16438

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

05/12/2018, ÀS 14:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Forme-se o segundo volume do feito. Designo 

audiência de instrução para o dia 05/12/2018 às 14:30horas, quando 

então serão inquiridas tres testemunhas comuns (end. fls. 222) e 

realizado o interrogatório do acusado. Intime-se o acusado; seu defensor 

(via DJE); testemunhas arroladas na denuncia e defesa preliminar, 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça. Cumpra-se

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 532148 Nr: 23887-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DA SILVA VIEIRA, LUIZ GONZAGA 

PEREIRA DE SOUSA FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. FÁBIO DIAS FERREIRA. OAB/MT: 14548

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 154179 Nr: 1542-95.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS. OAB/MT: 7.520

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 28/09/2018 às fls. 220/221, nos 

autos acima mencionados, na qual foi declarado extinta a punibilidade do 

agente JOSÉ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO, com fundamento no 

artigo 107, VI do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506896 Nr: 45873-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSANGELA BARROS DA SILVA, Cpf: 

04243519196, Rg: 21633088, Filiação: Maria das Graças Barros da Silva e 

Francisco Paulino da Silva, data de nascimento: 28/09/1990, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65-9218-0471. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 11 de dezembro de 2017, por volta das 

15h40min, na Avenida Filinto Muller, Bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, a 

denunciada Rosângela recebeu e conduziu, 01 (um) automóvel 

VW/SAVEIRO, 2015/2015, consciente da origem ilícita do bem, que se 

tratava de produto de roubo ocorrido em 06/12/2017, em desfavor da 

vítima Mario Cesar de Carvalho.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 45873-21.2017.811.0042 (Código: 

506896)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: ROSANGELA 

BARROS DA SILVAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o 

acusado ROSANGELA BARROS DA SILVA não foi citado pessoalmente 

(fls. 87/88). Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 92 e determino 

que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 

O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao 

Ministério Público.Às providências.Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417659 Nr: 22883-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELINO JORGE DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ALVES FERRARI - 

OAB:35.245/GO

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ACELINO JORGE DE SOUZA NETO, Cpf: 

91906709149, Rg: 13120468, Filiação: Edsantos Jorge de Souza e 

Deuzelina dos Santos Souza, data de nascimento: 28/06/1981, 

brasileiro(a), natural de São José do Rio Claro-MT, solteiro(a), pintor, 

Telefone 9285 8221/9283-3929. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 

27/02/2019, às 14:00.

Despacho/Decisão: PROCESSO Nº 22883-07.2015.811.0042Cód. 

417659AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICORÉU: ACELINO JORGE DE SOUZA 

NETOVistos etc.Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

27.02.2019 às 14h00min.Intimem-se as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, residentes nesta Comarca, para 

comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória 

para inquirição das testemunhas eventualmente residentes fora da 

Comarca.Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no 

feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for 

o caso.Se o réu estiver preso, requisite-se.Ressalto que as partes 

deverão comparecer aptas para apresentação de alegações orais em 

audiência.Às providências.Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371734 Nr: 12438-61.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELINO JORGE DE SOUZA NETO, 

ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA, ANTÔNIO MARCELO DA CRUZ 
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LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO MARCELO DA CRUZ LOPES, 

Cpf: 56982437191, Rg: 36652676, Filiação: Antônio Valderi Lopes e Eliza 

Catarina da Cruz Lopes, data de nascimento: 11/06/1974, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, separado(a) judicialmente, serviços gerais, Telefone 

30444546. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, indique novo advogado para efetuar sua 

defesa, informando o nome completo e número da inscrição na OAB, ou, 

no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela 

Defensoria Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta 

será nomeada para prosseguir em sua defesa. Intimá-lo também acerca da 

Audiência de Instrução e Julgamento e para proposta de suspensão 

condicional para o dia 12.02.2019 às 16h00min.

Despacho/Decisão: AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 12438-61.2014.811.0042 

(CÓDIGO: 371734) AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICORÉUS:ACELINO JORGE DE 

SOUZA NETOALEXSSANDER GONZAGA E SILVAANTÔNIO MARCELO DA 

CRUZ LOPES Vistos. A leitura dos autos nessa fase inicial não trazem 

elementos que me permitam absolver sumariamente os réus (art. 397 do 

CPP).Assim, designo a audiência de instrução e julgamento e para 

proposta da suspensão condicional para o dia 12.02.2019 às 

16h00min.Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 

pela defesa, residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.Intimem-se os 

acusados, seu (s) advogado (s), caso existente no feito, o Ministério 

Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.Se os 

réus estiverem presos, requisitem-se.Ressalto que as partes deverão 

comparecer aptas para apresentação de alegações orais em 

audiência.Por fim, considerando que a defesa do acusado ANTÔNIO 

MARCELO DA CRUZ LOPES renunciou ao mandato (fl. 166), bem como a 

Certidão do Oficial de Justiça informando que o acusado é morador de rua 

(fl. 168), INTIME-SE o acusado por edital no prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, constitua novo advogado para sua defesa, no prazo de 

10 (dez) dias.Após o decurso do prazo, não havendo manifestação do 

acusado, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para 

exercer sua defesa.Às providências.Cuiabá - MT, 01 de agosto de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529565 Nr: 21362-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Defiro o pedido de juntada da procuração.

 III – Declaro encerrada a instrução.

IV – Defiro o pedido da defesa e autorizo a juntada do monitoramento, 

sendo que após a juntada, vistas às partes para fins de apresentação de 

memoriais escritos.

V – Às providências.

 Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 371526 Nr: 12169-22.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWELYN MUNIQUE BERTOLLA MURTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em razão da ausência do Defensor 

Público.

II – Considerando a extensa pauta de audiências e a demora decorrente 

das inúmeras redesignações ocorridas por ausência das partes, o que 

prejudica tanto os réus da ação quanto à sociedade que anseia justiça e 

celeridade na prestação da tutela jurisdicional, e considerando, ainda, que 

o titular Dr. Luiz Fernando Lopes Navarro tomou ciência da audiência 

designada, conforme se vê à fl. 120, oficie-se a Corregedoria da 

Defensoria Pública para que averigue a possibilidade emergencial de 

designar outro membro para responder a titularidade desta Vara no 

período de usufruto de férias pelo Defensor Titular.

III – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos no prazo de 48 

horas para manifestar-se sobre a ausência das testemunhas Micael e 

Pablo.

IV – Designo audiência para o dia 04.12.2018 às 15h00 para oitiva das 

testemunhas e interrogatório da ré.

V – Saem os presentes intimados.

VI – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 339467 Nr: 20968-25.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONISETE ANTONIO VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA 

SILVA - OAB:22009/O

 Vistos etc.

Por estarmos a dois dias úteis do segundo turno das eleições nesta data, 

a demanda de trabalho junto ao TRE/MT necessita ser priorizada.

 Prejudico a presente solenidade e redesigno para o dia 30/01/2019, às 

16h30.

 Intimem-se a testemunha e o réu.

Oficie-se requisitando a testemunha policial.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 314969 Nr: 13932-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO SILVA CONSTANTINO, JOSIVAN 

CARLOS CANDIDO DOS SANTOS, ELISEU RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 Vistos etc.

Por estarmos a dois dias úteis do segundo turno das eleições nesta data, 

a demanda de trabalho junto ao TRE/MT necessita ser priorizada.

 Prejudico a presente solenidade e redesigno para o dia 13/06/2019, às 

15h00.

 Concedo vista dos autos ao Ministério Público no prazo de 48 horas para 

se manifestar sobre a testemunha policial.

Oficie-se ao juízo deprecado solicitando a devolução da carta precatória 

expedida nestes autos, devidamente cumprida.

Com relação à testemunha de defesa Joel de Arruda Moreno, adoto o 

silêncio da defesa (fl. 221) como desistência de sua oitiva.

Intimem-se a testemunha de defesa, Katilucia de Carvalho, e os réus.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 407544 Nr: 12179-32.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DUTRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WHASLEN FAGUNDES - OAB:

 PROCESSO Nº: 12179-32.2015.811.0042 Cód. 407544

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: TIAGO DUTRA MORAIS

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29.05.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 80580 Nr: 1594-33.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PEREIRA DE SOUZA, GILMAR DO 

NASCIMENTO, LAZARO FERREIRA DE SOUZA, JOÃO APARECIDO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - OAB:

 PROCESSO Nº: 1594-33.2006.811.0042 Cód. 80580

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: EMERSON PEREIRA DE SOUZA

GILMAR DO NASCIMENTO

JOÃO APARECIDO DOS SANTOS

LAZARO FERREIRA DE SOUZA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04.06.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Com relação ao acusado LAZARO verifica-se que o processo 

encontra-se suspenso, conforme decisão de fl. 210.

Às providências.

Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 434787 Nr: 10944-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ARBUÊS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:

 PROCESSO Nº: 10944-93.2016.811.0042 Cód. 434787

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JAIR ARBUÊS DE ALMEIDA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29.05.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 527158 Nr: 19084-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:

 Intimar a defesa do Réu para, no prazo legal, apresentar Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 455639 Nr: 32897-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 22897-16.2016.811.0042 Cód. 455639

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MARCELO DA SILVA

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que restou prejudicada a audiência 

designada anteriormente nos autos à fl. 71, em face da ausência das 

testemunhas.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30.05.2019 às 14h00min.
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Quanto ao requerido pelo Parquet para determinar a condução coercitiva 

da vítima Paulo Cezar Jesus Mariano de Souza, DERROGO a decisão de fl. 

78, uma vez que comungo do entendimento de que se a condução 

coercitiva de réus em processos é inconstitucional e não pode ser 

realizada, muito menos o é para vítimas e testemunhas.

Se há constrangimento para quem responde a processo por ter, em tese, 

praticado crime, muitas vezes bárbaros e violentos, resta evidente que 

para as vítimas e testemunhas há muito mais, porque já estão 

constrangidas psicologicamente pela própria forma de participação na 

dinâmica delitiva. A condução coercitiva neste País não é diferente para 

criminosos e vítimas, sempre sendo estas retiradas de seus lares ou 

afazeres na frente de vizinhos, sem distinção da situação pretérita 

vivenciada.

Com efeito, INDEFIRO o pedido de condução coercitiva, devendo a 

intimação recair sobre a sistemática tradicional.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 382986 Nr: 24871-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CHAGAS, CLEVERTON 

APARECIDO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:, CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - OAB:5341

 PROCESSO Nº: 24871-97.2014.811.0042 Cód. 382986

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: APARECIDO CHAGAS

 CLEVERTON APARARECIDO CHAGAS

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11.06.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 409712 Nr: 14385-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSO MACHADO DE SOUZA, SUEDS 

SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 PROCESSO Nº: 14385-19.2015.811.0042 Cód. 409712

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: ADILSO MACHADO DE SOUZA

SUEDS SANTANA DE SOUZA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.05.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529565 Nr: 21362-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:

 PROCESSO N.º :21362-22.2018.811.0042 (CÓDIGO: 529565) RÉU: 

ERIVELTON SANTOS DA SILVAVistos etc.I - Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II - Cite-se o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação.. 

Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – artigo 

1.373, § 1°, da CNGC.III - Certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.IV – Havendo pedido de restituição, por ato 

ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.V – Conste 

no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – CERTIFIQUE-SE se há 

laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. Às 

providências.Cuiabá - MT, 17 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529565 Nr: 21362-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:

 INQUÉRITO N.º 21362-22.2018.811.0042 (CÓDIGO: 529565)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): ERIVELTON SANTOS DA SILVA

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca 

da decisão de fl. 28.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT,03 de julho de 2018.
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 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 529565 Nr: 21362-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:

 Cód. 529565

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado às 

fls. 41/42 e apresentou Resposta à Acusação à fl. 43, contudo esta não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

11.09.2018 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 508099 Nr: 910-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO BARROS DA SILVA, LEONEL BRAGA 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21169, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:

 Vistos,

Os autos vieram-me conclusos para sentença, contudo verifica-se a 

ocorrência da mutatio libelli, pois conclui-se que o fato narrado na inicial 

não corresponde aos fatos provados na instrução processual, nesse 

caso, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público o qual deverá 

aditar a peça inaugural, se assim entender, uma vez que os fatos 

provados são distintos dos fatos narrados.

Desta forma, converto o julgamento em diligência e determino que abra-se 

vistas dos autos ao Parquet, nos termos do art. 384, do CPP.

Com a juntada da manifestação ministerial, intime-se a defesa, nos termos 

do mesmo diploma legal em seu parágrafo 2º.

Após, retornem-me conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 543226 Nr: 34559-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIVALDO DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DERIVALDO DOS SANTOS SOUZA, 

Filiação: Maria Helena dos Santos Souza e Antonio Francisco de Souza, 

data de nascimento: 12/04/1982, brasileiro(a), natural de Teresina-PI, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis compareça a este Juízo a fim de restituir 01 (um) Relogio de 

pulso, 01 (uma) cartela de comprimidos siilif, 01 (uma) cartela de 

comprimidos milgamma, sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: AÇÃO PENAL Nº: 34559-44.2018.811.0042 (Código: 

543226)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: DERIVALDO DOS 

SANTOS SOUZAVistos etc.Compulsando os autos, verifico que o 

indiciado DERIVALDO DOS SANTOS SOUZA é morador de rua (fl. 08). 

Diante disso determino que o réu seja intimado por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, compareçam 

em juízo a fim de restituir os objetos apreendidos à fl. 31. Decorrendo o 

prazo assinalado e não comparecendo o indiciado, DECLARO o 

perdimento de quaisquer bens que não foram reclamados. Se as 

apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua 

destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor econômico 

proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo conforme 

previsto na CNGC.Às providências.Cuiabá-MT, 24 de outubro de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405880 Nr: 10443-76.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES NAZARÉ DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAMES NAZARÉ DE ALCÂNTARA, Cpf: 

70315961147, Rg: 2087326-3, Filiação: Jose Carlos Alcantara dos Santos 

e Erenildes Nazare da Silva, data de nascimento: 12/06/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), carpinteiro, Telefone 9201 

4531/9233-4105. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que compareça a este 

Juízo na audiência de instrução que foi designada para a data de 

05/02/2019 às 16h0min.

Despacho/Decisão: AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 10443-76.2015.811.0042 

(CÓDIGO: 405880) AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICORÉU:JAMES NAZARÉ DE 

ALCÂNTARA Vistos. A leitura dos autos nessa fase inicial não trazem 

elementos que me permitam absolver sumariamente o réu (art. 397 do 

CPP).Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

05.02.2019 às 16h00min.Intimem-se as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, residentes nesta Comarca, para 

comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória 

para inquirição das testemunhas eventualmente residentes fora da 

Comarca.Intime-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existente no 

feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for 

o caso.Se o réu estiver preso, requisite-se.Ressalto que as partes 

deverão comparecer aptas para apresentação de alegações orais em 

audiência.Às providências.Cuiabá - MT, 01 de agosto de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.
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Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 142875 Nr: 10056-71.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BENEDITO VIANA, FERNANDO DOS 

SANTOS RAMOS FERREIRA, EDVALDO DURAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863

 Intimar a defesa do Réu Marcio Benedito para que, no prazo legal, 

apresente razões de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 374605 Nr: 15841-38.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI OLIVEIRA DA SILVA, FRANKLIN 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de 

autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a 

prisão preventiva de GIOVANI OLIVEIRA DA SILVA, o que faço com 

fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão, encaminhando-o para 

imediato cumprimento.Proceda-se ao lançamento dos dados referentes à 

ordem de prisão do acusado no sistema do CNJ, conforme a praxe. Com 

relação ao acusado FRANKLIN SILVA OLIVEIRA, aguarde-se a data da 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22.11.2018 às 

14h00min. (fl. 135).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de 

outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 142006 Nr: 9199-25.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALITA LEITE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:, THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - OAB:

 PROCESSO Nº: 9199-25.2009.811.0042 Cód. 142006

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉ: THALITA LEITE GONÇALVES

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que restam pendentes as oitivas das 

testemunhas Ester Soares da Silva e Betânia Leite Gonçalves, bem como 

o interrogatório da acusada.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

07.05.2019 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se a acusada, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se a ré estiver presa, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 438080 Nr: 14492-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BARBOSA PEROZO - 

OAB:14844

 PROCESSO Nº: 14492-29.2016.811.0042 Cód. 43080

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24.06.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 448484 Nr: 25446-37.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVEEN KESSI DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 25446-37.2016.811.0042 Cód. 448484

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: KELVEEN KESSI DA SILVA SOUZA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25.06.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 401751 Nr: 6027-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CORREIA, ADRIANO BEZERRA DA 

SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:

 PROCESSO Nº: 6027-65.2015.811.0042 Cód. 401751
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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: ADILSON CORREIA

ADRIANO BEZERRA DA SILVA MOREIRA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01.07.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 531632 Nr: 23408-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MAYKE MENDONÇA DOS SANTOS, 

LUIZ CANDIDO DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Fonseca Correia - 

OAB:22038/O, Wilson Pinheiro Medrado - OAB:16355/E

 INTIMO o advogado DR. Wilson Pinheiro Medrado para devolver os autos 

Código 531632 á Secretaria da 5ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, para 

p res ta r  in fo rmações  p rocessua is  nos  au tos  do  HC 

n°1012412-35.2018.8.11.0000 - 1ª Câmara Criminal do TJMT, paciente LUIZ 

CANDIDO DE FREITAS NETO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 414417 Nr: 19389-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLEY HERNANDES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE 

ALEGAÇÕES FINAIS POR ESCRITO, NA FORMA DE MEMORIAIS, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 480921 Nr: 20686-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVARES DA SILVA, IURY ANTONIO 

MAGALHAES, JHONATHAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para 

CONDENAR os réus ISRAEL ALVARES DA SILVA, JHONATHAN 

FERNANDES VARANDA DE SOUZA E IURY ANTONIO MAGALHÃES, 

qualificados nos autos, como incurso nas sanções previstas nos artigos 

157, §2º, incisos I, II c/c art. 70 (04 vezes) todos do CP. (...)Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 416424 Nr: 21572-78.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAZOM NERES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 Considerando o informado pelo Réu no ato de Citação, intimamos o 

Advogado Fabio Dias Ferreira, para que apresente, no prazo legal, a 

resposta a acusação, bem como a Procuração outorgada.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 471690 Nr: 11554-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIEL RAMOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/MT

 Intimar a Dra.Fabiana Nascimento de Souza OAB/MT 17.829, para que no 

prazo de 05(cinco) dias, manifeste-se acerca do Laudo Pericial da Arma 

apreendida nos autos , para os fins do artigo 25, da Lei Lei 10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 528224 Nr: 20075-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUIZ CALDERARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR 

RIBEIRO-OAB/MT 5.127 - OAB:5.127/MT.

 Proceder a intimação do Dr.Julio Cesar Ribeiro, OAB/MT 5127, para no 

prazo de 10 (dez) dias se manifestar quanto as cópias apresentadas na 

reconstituição dos autos nº 21930-72.2017.811.0042, em que figura como 

réu Marcelo Luiz Calderari, bem como trazer aos autos a cópia da defesa 

preliminar apresentada por vossa senhoria nos autos extraviados, cujo 

documento fora recebido pelo Protocolo Geral sob o nº Id: 649832, 

protocolado em: 08/11/2017 às 17:31:37.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 501121 Nr: 40125-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME GOMES PEREIRA NETO, 

DOUGLAS ROSENO MIGUEL DE FARIAS, JURANDIR JOSÉ DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA - OAB:11.440

 “(...)P O S T O I S S O, e por tudo que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/09, dos autos para 

condenar: a) Guilherme Gomes Pereira Neto, nas penas do art. 155, § 4º, 

incisos I e IV, c/c art. 65, inciso III, aliena “d”, c/c art. 61, inciso I, todos do 

Código Penal. (...)c) Jurandir José da Silva Neto, nas penas do art. 155, § 

4º, incisos I e IV, c/c art. 65, inciso III, aliena “d”, todos do Código Penal. 

Definida, assim, a questão da incidência penal, segue-se a 
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individualização e dosagem da pena dos Acusados.(...)4.1 – Da dosimetria 

da pena do acusado GUILHERME GOMES PEREIRA NETO: (...)Em razão da 

inexistência de qualquer outra causa especial ou geral de aumento ou 

diminuição de pena torno-a definitiva em DOIS ANOS DE RECLUSÃO E 

MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor 

do salário mínimo vigente à época dos fatos. Atenta às circunstâncias 

judiciais já relatadas, inclusive na reincidência e nos termos do artigo 33, § 

3º, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do 

cumprimento da pena.(...)4.2 – Da dosimetria da pena do acusado 

JURANDIR JOSÉ DA SILVA NETO: (...)Por tais motivos, fixo a pena em seu 

mínimo legal, em DOIS ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ 

DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.(...)Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do 

Código Penal, determino o regime aberto para o início do cumprimento da 

pena.(...) Expeçam-se, em favor dos réus Guilherme Gomes Pereira Neto e 

Jurandir José da Silva Neto, os competentes Alvarás de soltura, se por 

outro motivo não estiverem presos, devendo eles serem intimados desta 

Sentença pelo mesmo Oficial de Justiça que for cumprir o Alvará de 

Soltura.(...)”

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405564 Nr: 10105-05.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE CLEBER MORAIS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELIPE CLEBER MORAIS SOUZA, Filiação: 

Maura Marcia de Moraes e Paulo Olegário de Souza, data de nascimento: 

24/06/1990, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), calheiro, 

Telefone 65 9263 7254. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 33, CAPUT, DA 

LEI 11.343/06 E 307 DO CP.

Despacho: Diante manifestação ministerial às fls. 249, dos presentes 

autos, determino a citação do acusado Felipe Cleber Morais Souza via 

edital, notificando-o para apresentar uma nova DEFESA INICIAL, com 

prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, 

solicitando informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido 

em algum dos Presíd ios deste  Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431010 Nr: 6717-60.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON GONÇALVES PACHECO, JOSIMAR 

GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140/MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HEMERSON GONÇALVES PACHECO, Rg: 

0071319-8RGCRI, Filiação: Ariton Alexandre Pacheco e Maria Angelina 

Gonçalves Pacheco, data de nascimento: 20/12/1985, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, pedreiro/eletricista. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: NOTIFICA-LO A CONSTITUIR DEFENSOR NOS AUTOS, NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ADVERTINDO-O QUE NÃO O FAZENDO OS 

AUTOS SEGUIRÃO COM VISTA À DEFENSORIA PÚBLICA.

Despacho/Decisão: Despacho:Diante o teor da Certidão juntada às fls. 

138, dos presentes autos expeça-se edital com prazo de 10 dias 

notificando o acusado Hermerson para que constitua um novo defensor, 

no prazo de 5 dias, bem como o advirta-o de que, em não o fazendo no 

prazo gizado, os autos seguirão com vista à Defensoria Pública. Havendo 

a contratação intime o douto Defensor para que prossiga na defesa do 

Acusado.Decorrido o prazo e não havendo manifestação nos autos, de 

um novo defensor, intime-se a Defensoria Pública, para os fins previstos 

no parágrafo anterior.Cumpra-se.Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 434557 Nr: 10714-51.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SANTANA LEITE, PAULO RICARDO 

APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18188/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365463 Nr: 5309-05.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELIVAN DE SOUZA CONCEIÇÃO, RONEY 

GUIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONEY GUIA DA COSTA, Cpf: 

02447809190, Rg: 196085-6, Filiação: Sebastiana Guia da Costa, data de 

nascimento: 14/05/1983, brasileiro(a), natural de Alto Paraguai-MT, 

solteiro(a), tratorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Certificando se o réu(ré) deseja recorrer ou não da r. 

sentença, bem como, se tem interesse na restituição de quaisquer bens 

ou valores por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo 

positiva sua resposta intimá-lo(a) para comparecer, no prazo de 05 

(cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento 

no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, 

e, necessário perdimento..

Sentença: "(...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 

as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado RONEY GUIA DA COSTA, nas sanções do 

artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal. 

CONDENAÇÃO à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 
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180 (cento e oitenta) dias-multa.Não havendo outra causa de aumento de 

pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor de RONEY GUIA DA COSTA, no patamar de 01 (um) ano e 08 

(oito) meses de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena 

de multa em 180 (cento e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do 

Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor 

do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época 

dos fatos.Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena 

privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2°, “c”, do Código 

Penal.Procedo à substituição da pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos 

moldes do artigo 46 do Código Penal.Considerando que o condenado 

responde o processo em liberdade PERMITO-LHE aguardar também em 

liberdade o processo e julgamento de eventual recurso (...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384603 Nr: 26593-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALBINO VICENTE LATORRACA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BALBINO VICENTE LATORRACA FILHO, 

Cpf: 81981929720, Rg: 0118268-4, Filiação: Balbino Vicente Latorraca e 

Ana Tereza Braga Latorraca, data de nascimento: 17/10/1963, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, desempregado, Telefone 

6592333340. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no 

prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, 

necessário perdimento.

Despacho/Decisão: " (...) Não havendo outra causa de aumento de pena a 

ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor 

de BALBINO VICENTE LATORRACA FILHO, portador do RG n. 1182684 

SSP/MT, inscrita no CPF sob n. 819.819.297-20, filiação: Anna Thereza 

Braga Latorraca e Balbino Vicente Latorraca, data de nascimento: 

17/10/1963, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente ao Calçadão 

Galdino Pimentel, n° 171 ou 151, Bairro Centro, em Cuiabá/MT, no patamar 

de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e 

sete) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos. Estabeleço o regime ABERTO para 

cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no que autoriza o 

artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Considerando que estão presentes 

os requisitos do artigo 44, do Código Penal, bem como se levando em 

conta a quantidade da pena privativa de liberdade fixada a condenada, 

nos termos do artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal, procedo à 

substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do 

Código Penal. Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a defesa e o 

réu, pessoalmente, indagando a este sobre o desejo de recorrer o que 

será feito mediante termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da 

CNGCGJ/MT (...)".

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344066 Nr: 4232-92.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYSA RAFAELA RODRIGUES SILVA, ELIANE 

ROSA, WANDERSON RENATO MORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE ROSA, Cpf: 73754897187, Rg: 

18228330, Filiação: Catarina Rosa Santana, data de nascimento: 

04/11/1983, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, convivente, 

desempregada, Telefone 3685-0315. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no 

prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, 

necessário perdimento.

Despacho/Decisão: " (...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor de ELIANE ROSA, brasileira, solteira, natural de Várzea 

Grande/MT, nascida no dia 04/11/1983, filha de Catarina Rosa Santana, 

portadora do RG n. 18228330 SSP/MT, residente e domiciliada na Rua E, 

n.07, Quadra 12, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, no patamar de 

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta 

e quatro) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos. Por isso, em obervância aos critérios 

previstos no art. 59 c/c art. 33 §2° e §3°, ambos do Código Penal c/c art.42 

da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347377 Nr: 8083-42.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REYNALDO SILVA DE OLIVEIRA, AVERALDO 

FERREIRA DOS SANTOS, THALISSON ROJAS MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEYWISON PAULA DE MORAES - 

OAB:10793/MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REYNALDO SILVA DE OLIVEIRA, Cpf: 

02725194130, Rg: 19697910, Filiação: Josinete Silva de Jesus e Amarildo 

Francisco de Oliveira, data de nascimento: 10/03/1989, brasileiro(a), 

natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), manipulador, Telefone 9240-2246. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Certificando se o réu(ré) deseja recorrer ou não da r. 

sentença, bem como, se tem interesse na restituição de quaisquer bens 

ou valores por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo 

positiva sua resposta intimá-lo(a) para comparecer, no prazo de 05 

(cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento 

no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, 
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e, necessário perdimento.

Sentença: "(...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 

as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR REYNALDO SILVA DE OLIVEIRA, nas penas 

do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LO em relação aos 

crimes previstos nos artigos 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, 

caput, da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP . 

TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de REYNALDO 

SILVA DE OLIVEIRA, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 180 

(cento e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 

ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa de 

liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.Procedo à 

substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do 

Código Penal.Considerando que o condenado responde o processo em 

liberdade PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e 

julgamento de eventual recurso (...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460671 Nr: 485-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE LOPES DE ALMEIDA SANTOS, 

UESLEI CUSTODIO MADEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLUCE LOPES DE ALMEIDA SANTOS, 

Cpf: 73879444153, Rg: 1448725, Filiação: Marly Lopes de Almeida Santos 

e Evandro dos Santos, data de nascimento: 25/05/1988, brasileiro(a), 

natural de Jatai-GO, convivente, vendedora e atualmente em local incerto e 

não sabido UESLEI CUSTODIO MADEIRO, Filiação: Arlindo David de 

Madeiro e Leonilda Lino Custodio, data de nascimento: 01/06/1984, 

brasileiro(a), natural de Terra Roxa-, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS DENUNCIADOS MARILUCE LOPES 

DE ALMEIDA E UESLEI CUSTÓDIO MADEIRO, de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e da Denúncia, cientificando-o (a,s) do inteiro 

teor da referia denúncia, bem como intimando-o (a,s) para comparecer em 

audiência que se realizará no dia 12/12/2018 às 14 horas, no edifício do 

Fórum, no endereço no final indicado.

Resumo da Inicial: " (...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA a Vossa Excelência, MARLUCE LOPES DE ALMEIDA e UESLEI 

CUSTÓDIO MADEIRO como incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, 

ambos da Lei 11.343/06 (...)".

Despacho/Decisão: " (...) Considerando que esta magistrada estará 

realizando audiências de custódia no dia 11 de setembro deste ano, em 

susbtituição ao Juíz Titular da 13ª Vara Criminal, mister se faz readequar a 

pauta de audiência, a fim de redesignar a audiência retro para o dia 

12/12/2018, às 14h (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481432 Nr: 21183-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID MARTINIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVID MARTINIANO DA SILVA, Cpf: 

93261268115, Rg: 18518613, Filiação: Natalina Pappalardo da Silva e 

Carlos Martiniano da Silva, data de nascimento: 25/03/1981, brasileiro(a), 

natural de São Jose do Rio Preto-SP, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO DAVID MARTINIANO 

DA SILVA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito e da 

Denúncia, cientificando-o (a,s) do inteiro teor da referia denúncia, bem 

como intimando-o (a,s) para comparecer em audiência que se realizará no 

dia 06/12/2018 às 13h:50min, no edifício do Fórum, no endereço no final 

indicado.

Resumo da Inicial: " (...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA DAVID MARTINIANO DA SILVA como incurso no artigo 33, 

caput, da Lei n° 11.343/2006 (...)".

Despacho/Decisão: " (...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” 

contra o denunciado. Designo audiência para o dia 06/12/2018, às 13:50 

horas, a fim de colher, tão somente, o interrogatório do acusado.Cite-se, 

POR EDITAL, o acusado dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório.Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, JONATAS MENDES ALVARENGA, ALDEMIR BISPO DE 

OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - 

OAB:5344/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE 

JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, HUMBERTO 

GOMES - OAB:22.449, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB:12.803, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 345154 Nr: 5509-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINILDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos etc.

Em análise aos autos, vejo que o terceiro interessado Nathan foi intimado, 
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por edital (fl. 299), para se manifestar quanto ao seu interesse na 

restituição de seus bens e valores, contudo, manteve-se inerte, conforme 

certidão de fl. 301.

Desta forma, ante a ausência de interesse do terceiro interessado Nathan 

na restituição de seus bens e valores, DECRETO seus perdimentos em 

favor da União, sendo que em relação aos objetos, os mesmos deverão 

ser entregues ao CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor 

insignificante procederá a destruição.

Quanto ao molho de chaves com chaveiro da Honda, caso ainda esteja 

apreendido, determino que se proceda sua destruição.

Após, arquivem-se os presentes com as baixas e anotações de praxe.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 361451 Nr: 455-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO OLIVEIRA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002/MT

 Certifico que encontra-se encartada nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 445455 Nr: 22343-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS LUCAS DA SILVA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 Vistos etc.

As partes

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha.

Declaro encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos às 

partes para apresentação dos memoriais finais.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 407033 Nr: 11648-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA LOPES DA SILVA FILGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:17016/O

 Vistos etc.

Considerando a ausência do advogado do acusado, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso a pagar em favor Dra. Diana Alves Ribeiro, os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 1,5 URH, ou seja, R$ 1252,08, conforme 

a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94. Para 

tanto, determino a imediata expedição da certidão pertinente para fim de 

cobrança, na forma do Provimento nº 09/07-CGJ/MT.

Declaro encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos às 

partes para apresentação dos memoriais finais.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 522109 Nr: 14082-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA, LORENA 

BARBOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:, LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - 

OAB:8932/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 520219 Nr: 12290-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 508918 Nr: 1706-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 520093 Nr: 12172-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LIMA CIQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 
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jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 435605 Nr: 11836-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DAS NEVES RODRIGUES, MAURÍCIO 

ALVES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT, LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM 

FRANCO - OAB:14147

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 492694 Nr: 32075-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCINEI COSTA CURITIBA, DAYVIDSON 

CUNHA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027, HERMES DA SILVA - OAB:14.884/MT, JOSE CARLOS 

MOURA - OAB:16233

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 347290 Nr: 7990-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA, 

ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 351138 Nr: 12341-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON BISPO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3.301

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 432655 Nr: 8594-35.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO LUIZ DE MIRANDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 520647 Nr: 12718-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva
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 Cod. Proc.: 509585 Nr: 2340-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTONIEL FERREIRA DE SOUZA, CLAYTON DE 

OLIVEIRA PERUARE, WEBNER RIBEIRO DIAS, FABIANO AURÉLIO SILVA 

CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.563

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 540113 Nr: 31567-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, DA SESSÃO DESIGNADA PARA O DIA 06.11.2018, ÀS 

13H30M, conforme decisão parcialmente transcrita: "VISTOS.Assim, 

considerando que a decisão que decretou a prisão preventiva deverá ser 

referendada ou não pelo Conselho de Justiça Militar, DESIGNO SESSÃO 

PARA O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H30, ocasião em que será 

deliberada ou ratificada a necessidade da prisão.Expeça-se o necessário 

para a realização da sessão. Convoquem-se os Juízes Militares e 

requisitem-se, na forma da lei. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 521970 Nr: 13957-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIRLEY LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 523156 Nr: 15187-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ACKERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 331913 Nr: 12358-68.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 381900 Nr: 23724-36.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAIL ANTONIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, ERIC RITTER - OAB:5.397-B

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 134426 Nr: 9002-70.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 
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readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 479764 Nr: 19537-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONE ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 521701 Nr: 13728-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 123908 Nr: 10889-26.2008.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTILA WANDERLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA LIBERA - OAB:7031, 

Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 156927 Nr: 4275-34.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ EUCARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 400171 Nr: 4385-57.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL ALVES DE PAULA, WANDERLEY 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/, DAVID CLEMENTE RUDY - OAB:14787

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 538883 Nr: 30407-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES, 

DAISON DIEGLIS RIBOLLI, WANDERSON SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MACHADO - 

OAB:13065, GUILHERME LAUER MURTA - OAB:16361A

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 474164 Nr: 14073-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DAS NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 483001 Nr: 22783-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 139520 Nr: 6605-38.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDERSON JOSÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 521445 Nr: 13485-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE SOUZA ROSA, GERSON 

BENITES NONATO, JURIMAR DA SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O, MARILENE ALVES - 

OAB:7474/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/MT, RAQUEL 

CALMON FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 354479 Nr: 16138-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHULZ GALVÃO DA SILVA, 

ELIZEU ESTEVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190, MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT.

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 379689 Nr: 21367-83.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDC, WGDA, AEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, GIVANILDO GOMES - OAB:12635, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 355424 Nr: 17220-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 
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Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 511492 Nr: 4160-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIRLEY FERREIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 521768 Nr: 13783-23.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTUZALEM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 529238 Nr: 21068-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC, WPDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 (...)Outrossim, não obstante ter sido equivocadamente requisitada (fls. 

431/443 – encarregado do IPM e 718/721 – defesa) e deferida a quebra de 

sigilo telemático em relação ao período compreendido entre 13 e 14 de 

dezembro de 2016 (fls. 779/784), os fatos supostamente ocorreram no 

mês de outubro do ano de 2017, de modo que a quebra efetivada (fls. 

763/764) restou inócua.Assim sendo, reitere-se o ofício nº 

947/2018/11ªCriminal, datado de 19 de junho de 2018, encaminhado à 

empresa Google do Brasil (527063), para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

encaminhe as informações delineadas na decisão proferida na data de 

15.6.2018 no feito de código 527063, a qual deverá instruir o expediente, 

fazendo constar o período de 7.10.2017 a 18.5.2018.Superada a fase de 

diligências, cumpra-se o art. 428 do CPPM.Intime-se a defesa desta 

decisão.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 126971 Nr: 14240-07.2008.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOO, RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 310497 Nr: 8488-49.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZEFERINO DA SILVA, EDEVAGNER 

TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO 

GROSSO - OAB:, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 20079

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 526248 Nr: 18158-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE ALMEIDA MENDES, VALDEVINO 

ANTONIO DO ROSARIO, MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, 

KLARIANE RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT, 

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, Morgana Kamila 

Freires da Silva - OAB:24230/O, PEDRO CORREA FRANCO - 

OAB:22926/O, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031, 

THAMINNE DA SILVA CASTRO - OAB:24.748/O, VILMA RIBEIRO DA 

SILVA AZEVEDO - OAB:7013

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.
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Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 486838 Nr: 26454-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL ESP. JUSTIÇA MILITAR 

DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES FOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a cota ministerial de fl. 588 e o termo de compromisso de fl. 

580, NOMEIO como curadora provisória do acusado a Sra. Ângela Mara 

Fernandes Lima, nos termos do artigo 72 do Código de Processo Penal 

Militar.

Outrossim, considerando que o réu e a curadora foram intimados (fls. 

577/578), aguarde-se a realização da perícia agendada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 137234 Nr: 4473-08.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE DA SILVA, DENNIS DA SILVA 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, JOSE 

KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 334664 Nr: 15471-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MATIAS, FERNANDO 

JUNIO GONZAGA LIONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 359400 Nr: 21911-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO EDUARDO DE SOUZA FILHO, JOSÉ 

ALBERTO MOISÉS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 526239 Nr: 18152-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SATIRO ALBINO, EVALDO MARQUES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

Morgana Kamila Freires da Silva - OAB:24230/O, TENARÊSSA 

APARECIDA ARAÚJO DELIA LIBERA - OAB:7031

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 73971 Nr: 16835-42.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - 

OAB:19511/O

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 352434 Nr: 13837-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 
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MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SD.PM. JOSÉ RUBEM DOMINGOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 320407 Nr: 20148-40.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON APARECIDO NEVES, RAFAEL PAULO 

DOS SANTOS, RONILDO ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 323727 Nr: 3001-64.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 354485 Nr: 16145-71.2013.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AVELINO FIGUEIREDO NETO, LUIS 

CLAUDIO LOIOLA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT 2.301A, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 498242 Nr: 37386-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CARDOSO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 158146 Nr: 5503-44.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 300331 Nr: 17491-62.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU CAMPOS DA COSTA, ALEX SANDER 

FONSECA RODRIGUES, EDSON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOÃO DE FREITAS NOVAIS 

II - OAB:12.052, MARCELO BARROSO VIARO - OAB:13290, RENATA 

GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - OAB:60332

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 
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designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 373079 Nr: 14091-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSÉ MACAÚBAS DE 

ALBUQUERQUE, JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:13.822, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA 

JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 127673 Nr: 17460-13.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIS MARCELO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 332007 Nr: 12440-02.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUIMEDES FIGUEIREDO DIAS, CARLOS 

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 144061 Nr: 11305-57.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO CÁCERES, HERMES DOS SANTOS 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 163346 Nr: 10666-05.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO COVIZZI BONFIM, REGINALDO 

GUIMARÃES FORTES, DARIJARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE, WESLEY 

ROMÃO DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - OAB:15.833, 

EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877/MT, GUILHERME PAES 

MAIOLINO - OAB:18274

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 159004 Nr: 6356-53.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 141194 Nr: 16376-40.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 
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MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS SANTOS, EDIMAR GOMES 

EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RAMOS NOBRE - 

OAB:20.883/E, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - OAB:25.277/O, 

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 532767 Nr: 24497-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIJOSETE VERGÍLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 142080 Nr: 9134-30.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FERREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN PETERSON DE 

CAMARGO - OAB:18102/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 337264 Nr: 18325-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NOVAIS DE SOUZA, JUAREZ 

CANDIDO SILVA, CARLOS RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, marcia maria da silva - 

OAB:8.922-A/MT,  MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT., MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - 

OAB:23044/O, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18853

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 345120 Nr: 5475-71.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 349141 Nr: 10130-86.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATSON MAURO MELO DE FREITAS, 

ÉDERSON JOSÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 370874 Nr: 11447-85.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822
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 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 374131 Nr: 15314-86.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER FRANKLIN DE LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, JEONATHÃN SUEL DIAS - OAB:15.978, TENARÊSSA A. 

DE A. DELLA LÍBERA - OAB:7031

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 377633 Nr: 19141-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLEIDINALDO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belmiro Dias dos Santos 

Filho - OAB:19796/O, WANDER BERNARDES - OAB:15.604

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 380267 Nr: 21987-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CAVALCANTE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 382015 Nr: 23841-27.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAN LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 388907 Nr: 3026-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BENEDITO FERNANDES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 401027 Nr: 5281-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDINEY FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 402336 Nr: 6640-85.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 
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CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON VIEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 409837 Nr: 14536-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 417338 Nr: 22549-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DA FONSECA CANETT JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 419772 Nr: 25131-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA COSTA ABDO - 

OAB:20817/0

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 423301 Nr: 28987-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DA SILVA SUQUERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10928/A

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 445939 Nr: 22826-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 459818 Nr: 37309-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.
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Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 459830 Nr: 37320-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 460540 Nr: 337-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES DA GUIA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 476148 Nr: 16016-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDYSOM XAVIER OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17413/O

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 478627 Nr: 18444-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CEZAR ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 479770 Nr: 19543-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - 

OAB:23044/O

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 485381 Nr: 25066-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 496009 Nr: 35233-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO KENEY DA SILVA FELISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 460 de 824



ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 496247 Nr: 35470-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 499919 Nr: 38984-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSO SANTANA TERCIS, ANDRE FELIPE 

OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 506055 Nr: 45050-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO RODRIGUES MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 509584 Nr: 2339-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL OUTO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 525015 Nr: 16999-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE 

OLIVEIRA, RENE DE OLIVEIRA DANTAS, EDEM JOSÉ LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tenaressa Aparecida Araújo 

Della Líbera - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 529008 Nr: 20782-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17413/O, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 300602 Nr: 17761-86.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE CHAGAS MAJOR, WILLIAM DE 

CAMPOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCIANO XAVIER DA 

NEVES - OAB:11.190-OAB/MT.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, Rosimeire Chagas Major, na 

figura de seu advogado, Dr. Marciano Xavier das Neves - OAB/MT 11.190, 

para querendo, se manifestar na fase do Art. 427 do CPPM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 481238 Nr: 21002-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu Patrono, para 

ciência da expedição de Carta precatória para a comarca de Lucas do Rio 

Verde, com a finalidade de ouvir as testemunhas André Facioli Neto e 

Erick Vinicius Aparecido Romano Medeiros, e Carta precatória para a 

comarca de Nova Mutum, com a finalidade de ouvir as testemunhas 

Maykele Santos e Darlene Dantas da Silva, para, no prazo de 05 dias, 

apresentar os quesitos visando instruir a deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida 

Araújo Della Líbera - OAB:7031, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928

 Trata-se de pedido formulado pela defesa do acusado CEL ZAQUEU 

BARBOSA que pleiteia o direito de exercer o voto a Presidência da 

República, no dia 28/10/2018, no Colégio Estadual Francisco Ferreira 

Mendes, localizado a aproximadamente 300 (trezentos) metros de sua 

residência, nos termos do art. 14 da Constituição Federal.

Após consulta ao Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá, não houve registro 

de que o acusado possua condenação transitada em julgado ou outro 

impedimento para exercer o direito de votar.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 

1948, prevê: “artigo XXI – 1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte do 

governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes 

livremente escolhidos”.

 Já a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 

1.969, é mais específica ao dispor que: “Artigo 23 – Direitos políticos. 1. 

Todos os cidadãos devem gozar das seguintes oportunidades: a) de 

participar da condução de assuntos públicos, diretamente ou por meio de 

representantes livremente eleitos; b) de votar e ser eleito em eleições 

periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por 

voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores e; 

c) ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de 

seu país”.

 Insta salientar que o acusado está em prisão domiciliar e o local de 

votação é próximo a sua residência, não havendo motivos para impedir o 

exercício a cidadania, razão pela qual DEFIRO o pedido formulado por 

ZAQUEU BARBOSA autorizando o comparecimento ao local de votação 

nas eleições gerais no 2º turno.

Cumpra-se.

 Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 150985 Nr: 18477-50.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON VIEIRA VALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994/MT

 Vistos, etc.

Ante a insistência do Ministério Público à fl. 272, DESIGNO o dia 03 de 

dezembro de 2018, às 15h, para a oitiva das vítimas, bem como, o 

interrogatório do acusado.

Defiro o pedido feito pelo Parquet, para expedição de novo mandado de 

condução coercitiva, para as vítimas “Roberto Rodrigues de Assis e 

Sandro Rodrigues de Assis”, atentando-se ao endereço fornecido nos 

autos.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 326373 Nr: 6058-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT

 Vistos etc;

 Diante da manifestação ministerial de fl.127, DESIGNO o dia 03 de 

dezembro de 2018, às 16h, para a oitiva da testemunha faltante, bem 

como para o interrogatório do Réu.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 543825 Nr: 35161-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 12 de 

novembro, às 15h30min, para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 
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intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 542768 Nr: 34154-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLEGÁRIO JUNIOR LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSCICO FERNANDES DE 

LIMA FILHO - OAB:7637A, ROBERTO BARRALHO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MA 9322

 “Vistos, etc.

I- Em detida análise da presente missiva, verifico que o acusado possui 

advogado constituído no Juízo Deprecante, conforme fl.03. Diante disso, 

determino que seja feito o cadastro devido no sistema pertinente, 

intimando o causídico para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

acerca do endereço do acusado, sob pena de devolução desta deprecata 

sem cumprimento.

II – Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 433822 Nr: 9877-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MAYCON FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO BENA MEDEIROS 

- OAB:18762/O

 “Vistos, etc.

 I – Inicialmente, defiro o pleito ministerial (ocorrência 05), devendo a Sra. 

Gestora Judiciária encaminhar ofício ao Setor de Apreensões deste Fórum 

a fim de juntar nestes autos os citados DVDs.

II – Homologo a desistência da testemunha Alcino José da Silva Filho 

manifestada pelo Ministério Público, e determino que dê-se vistas dos 

autos ao mesmo para se manifestar acerca da vítima Obede Leitão 

Vasconcelos, como requerido (ocorrência 02).

III – Desde logo, designo o dia 30 de janeiro de 2019, às 16h30min para a 

oitiva das testemunhas faltantes, bem como o interrogatório do acusado.

 IV - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 385965 Nr: 28138-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CARDOSO XAVIER, JEAN RODRIGUES, 

MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JUNIOR, THIAGO MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, DIEGO MORAES DA SILVA - OAB:22685-O, FRANCISCO 

DE PAULA DE PINHO - OAB:, ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - 

OAB:22661-O

 Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial dos acusados (fl. 

411) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por que 

desnecessária a oitiva do Ministério Público, nos termos do artigo 409, do 

Código de Processo Penal.

Desta forma, para prosseguimento do feito, do qual trata o art. 411, do 

CPP, DESIGNO audiência única de instrução e julgamento para o dia 12 

dezembro de 2018, às 14h.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 405490 Nr: 10031-48.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634

 Para prosseguimento do feito, defiro o pedido de fl. 290, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento do qual trata o art. 411, do 

CPP, para o dia 17 de dezembro de 2018, às 16h30min.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 408785 Nr: 13479-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON TAVARES PEREIRA, JOHNATHAN 

TAVARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Vistos, etc.

 I – Inicialmente, consigno que os acusados não foram devidamente 

intimados para o ato, conforme consta nas certidões de fls.382 e 388, 

razão pela qual, a fim de evitar futuras arguições de nulidade e resguardar 

os direitos que concernem aos acusados, o ato não se realizou.

II – Outrossim, intime-se o causídico constituído para que se manifeste se 

ainda assiste aos acusados e em caso positivo, que apresente seus 

endereços atualizados.

III – Por fim, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar quanto às testemunhas fa l tantes,  conforme 

requerido(ocorrência 02).

IV – Desde já, designo o dia 28 de novembro de 2018, às 16h45 para a 

oitiva das testemunhas faltantes, bem como os interrogatórios dos 

acusados.

V - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo
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 Cod. Proc.: 532711 Nr: 24445-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MIGUEL DE MATTOS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 63), entendo que a dinâmica 

do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado LUIZ MIGUEL DE MATTOS 

BARROS como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/01/2019, às 

16:10 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 445927 Nr: 22812-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o informando à fl. 104, torno sem efeito a nomeação de fl. 

100.

De consequência, NOMEIO a Defensoria Pública Criminal para apresentar a 

defesa preliminar do réu, no prazo legal,o que faço com fulcro no art. 55, 

§3º da LT.

Com a defesa nos autos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 445927 Nr: 22812-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela “Parquet” às fls. 55/58 e, 

por consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JAIRO LUCAS 

OLIVEIRA DA CRUZ, já qualificado nos autos.Expeça-se o competente 

Mandado de Prisão Preventiva, com as cautelas de estilo.DEFIRO as 

demais diligências requeridas na Cota Ministerial de fl. 58.Acerca da 

incineração antecipada da droga, por estar presente o laudo de 

constatação e definitivo (fls. 20 e 21/22), DEFIRO referido pleito, 

devendo-se comunicar a autoridade policial para adoção das providências 

necessárias. Por fim, notifique-se o denunciado, para apresentar defesa 

prévia, no prazo de 10 (dez) dias, devendo o senhor Oficial de Justiça 

indagar e fazer constar de sua certidão se o acusado pretende constituir 

defensor ou se ter nomeado Defensor Público para patrocínio de sua 

defesa, conforme determinação contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, 

em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor 

Público.Expeça-se o necessário.Intime-se e cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de 

Setembro de 2017.Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518556 Nr: 46543-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAMIL DE SOUZA SANTANA, JOSE ROBERTO 

DOS SANTOS ESPINOSA, WALACE CRISTALDO MOREIRA, MAYCON 

TURCI ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10.207

 Tendo em vista a recomendação contida no relatório da correição feita 

pela CGJ/MT, neste juízo, Intimo o advogado Lazaro Roberto Moreira Lima 

OAB nº 10006/O, para devolução dos autos de código 518556, com carga 

em 10.09.2018, no prazo de 24 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535180 Nr: 26884-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK VINICIUS CORREA DA 

COSTA - OAB:24577/O

 Tendo em vista a recomendação contida no relatório da correição feita 

pela CGJ/MT, neste juízo, Intimo o advogado Erick vinicius Correa da Costa 

OAB nº 24577/O, para devolução dos autos de código 535180, com carga 

em 23.08.2018, no prazo de 24 horas.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 318729 Nr: 18237-90.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia e ABSOLVO o denunciado CLAUDENIR OLIVEIRA DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Transitando em julgado a presente sentença, 

procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos e 

c o m u n i c a n d o - s e  a o s  ó r g ã o s 

competentes.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 363049 Nr: 2335-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

VANDERLEY SOUZA AMORIM OAB/MT 10.207, para que tome ciência da 

sentença proferida às fls. 205/211.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 353481 Nr: 15019-83.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL BATISTA MATEUS, MAURÍCIO 

DOMINGOS DA CRUZ, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, CICLIÊNIO 

LOURENÇO DE ARAUJO, CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES, LUIZ 

APARECIDO SILVA MAGALHÃES, DJALMA FERREIRA MACHADO, PEDRO 

ANTONIO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS GERMANO, RICARDO JORGE 

FRANCO TORRETE, MATEUS MACHADO MARQUES, JOSÉ EDUARDO 

GOMES DA SILVA, LUIZ CARLOS LEITE DA CRUZ, SEBASTIÃO MARCELO 

LIMA, SILVANO ALVES DE ALMEIDA, ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS, 

ROBSON ARNALDO DANTAS, VANDERLEI TOMÉ SOARES, FABIANO DOS 

SANTOS FERREIRA, WELLINGTON DA COSTA SANTOS, MAICON LOPES 

MORELLI, ANTONIO ADEMILSON DE CAMPOS, KALLYEL MOYSES DE 

SOUZA, WESCLEY RIBEIRO DE SOUZA, ROMACIR TEIXEIRA DA SILVA, 

NEIRIELTON DE SOUSA GONÇALVES, ANA CLAUDIA SILVA AGUIAR, 

FIRMINO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE EVERALDO LEITE BEZERRA, LORIVAL 

DE OLIVEIRA, EDIMAR ORMENEZE, RODRIGO APOLINÁRIO MACIEL, 

WILLIAN MACEDO DOS SANTOS, ANTONIO PAULO XAVIER DE OLIVEIRA, 

SÉRGIO NUNES DA SILVA, JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE, GLEISON 

DE SOUZA COSTA, EVERSON DE OLIVEIRA BABUGEM, JEAN MICHEL 

BENETOLLI CAMARGO, GILIARD MESSIAS DE LIMA OU GILLEARD 

MISSIAS DE LIMA OU GILIARDE MESSIAS LIMA, ELIAS HENRIQUE 

SANTANA DE SOUSA, ROBERTO PIO DA SILVA, KAIC OLIVEIRA FASCINI, 

JOEL MARCOS LIMA, NAKSON JUNIOR CAETANO FERREIRA KATSUI, 

DOUGLAS BARROS AQUINO, CARLOS GONÇALVES DA SILVA, 

WELINGTON DOS SANTOS CAMPOS, FERNANDO VINICIUS COIMBRA DE 

MORAES, HELIO MARCIO BATISTA SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16330, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443/MT, APARECIDA DE CASTRO MARTINS - OAB:7453/MT, 

CARLOS ROBERTO MARRICHI - OAB:122058/SP, CHRISTIANO 

CARVALHO DE ARAUJO - OAB:11571, DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DENISE 

RODEGUER - OAB:15121-A, DIEIMES LEÃO DE SOUZA - OAB:19.778, 

ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:12452, Helio Fialho Junior - OAB:17524, MANOEL COSTA 

PARRIÃO - OAB:13944, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992/MT, Paula 

Patrícia Pasqualli - OAB:10633, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT, RAFAEL 

SILVA SOUTO - OAB:14018/MT, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - 

OAB:19119/MT, SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - OAB:12156/MT, 

VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:23.334, Wendell de Souza Girotto - OAB:15283-E

 (...) Diante do recolhimento dos réus em unidades penitenciárias próximas 

a este juízo, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIOS PARA O DIA 26 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14H.6.1 Requisitem-se os réus Arlindo Valério 

(CRVG) e Luiz Carlos Leite (PCE), COM URGÊNCIA.Após, intimem-se a 

Defesa e o Ministério Público para comparecerem ao ato.7. O Ministério 

Público pugnou (fls. 5013/5024-Vol.26) pelo prosseguimento do feito em 

relação ao réu Carlos Gonçalves da Silva, fundamentando que não foi 

possível comprovar o seu falecimento.A decisão (fls. 4382-vol. 220) que 

determinou a expedição de ofício aos cartórios da Comarca de 

Rondonópolis/MT, solicitando o envio da certidão de óbito do réu, se 

baseou em notícia veiculada no sitio FOLHAMAX, o qual indicava que o réu 

seria vítima de assassinato, ocorrido no dia 22/08/2016.Ocorre que, na 

verdade, a notícia informa sobre um duplo assassinato, ocorrido “na 

região do Distrito Industrial de Cuiabá”, tendo como vítimas “Carlos 

Gonçalves da Silva e Carlos Guimarães da Silva”.Desta forma, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de restabelecimento do curso processual formulado pelo 

Ministério Público.Consequentemente. (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 430826 Nr: 6539-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, PEDRO JAMIL 

NADAF, MARCEL SOUZA DE CURSI, SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO, 

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, ARNALDO ALVES DE 

SOUZA NETO, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA, ALAN AYOUB MALOUF, 

ANTÔNIO RODRIGUES CARVALHO, VALDIR AGOSTINHO PIRAN, AFONSO 

DALBERTO, JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/OAB MT, ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027-B, ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - 

OAB:10.101/MT, ANDRÉA PINTO BIANCARDINI - OAB:5009, ANTÔNIO 

NABOR AREIAS BULHÕES - OAB:1.465-A/DF, ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14604/MT, 

BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - OAB:17388, CAROLINA ELMA 

PEREIRA SCHUCK - OAB:13195/MT, CAROLINA LUÍZA DE LACERDA 

ABREU - OAB:18.074/DF, EDUARDO F. PINHEIRO - OAB:OAB-MT 15431, 

EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342, Fernanda Brandão Cançado - 

OAB:14488, GABRIEL MIRANDA MOREIRA - OAB:OAB/RJ 188.801, 

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - OAB:7082, HELDER 

ANTONIO SOUZA DE CURSI - OAB:115.643 SP, HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, HUGO 

FLORENCIO DE CASTILHO - OAB:15.640, IGOR MARQUES PONTES - 

OAB:184.994/SP, JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, 

JANAYNA NUNES DE ARRUDA - OAB:17.625, JOÃO HENRIQUE CAMPOS 

FONSECA - OAB:13.480/DF, JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - 

OAB:18636/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6.605, JOSÉ 

ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT, JOSÉ EDUARDO DE 

SOUZA NEVES - OAB:4681, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958/OAB MT, 

KIM FADEL MARQUES - OAB:OAB/RJ 200.890, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER - OAB:13194/MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:2629, LÍVIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/RJ 134.148, 

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:19460, LUIS FERNANDO 

DE SOUZA NEVES - OAB:3934, LUIZ ALBERTO DERZE CARNEIRO - 

OAB:15.074, MARCELO NEVES REZENDE - OAB:OAB/RJ 204.886, 

MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850, OMAR KHALIL - OAB:11682, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3684-A, PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - 

OAB:16.451-E, RAFAEL DA SILVA FARIA - OAB:OAB/RJ 170.872, 

RAFAELA GUERRIZE CONTE - OAB:17024, RENAN F. SERRA ROCHA 

SANTOS - OAB:19701/MT, RICARDO SALDANHA SPINELLI - 

OAB:15204/MT, ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 

OAB:21518/OAB MT, SAMIRA PEREIRA MARTINS - OAB:10029, SAULO 

RONDON GAHYVA - OAB:13216, Silzomar Pereira Bejarano - 

OAB:15.199/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, VALBER DA 

SILVA MELO - OAB:8927, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 

OAB:13975, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 AÇÃO PENAL n°. 6539-14.2016.811.0042 – Cód. 430826

Réu(s): Francisco Gomes de Andrade Lima Filho e outros.

Vistos, etc.

 Compulsando os autos, observo que a ação penal me foi conclusa para 

análise do pedido formulado pela defesa do réu Francisco Gomes de 

Andrade Lima Filho, onde pugna para que seja solicitado à Central de 

Monitoramento Eletrônico informações acerca do cumprimento da proibição 

de se ausentar da Comarca de Cuiabá/MT.

 Verifica-se que a prisão preventiva decretada por este Juízo foi 

substituída pelas seguintes medidas cautelares, impostas na Decisão 

Liminar proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 

1005724-92.2017.811.0000:

a) Monitoramento Eletrônico;

 b) Recolhimento Domiciliar no período noturno (das 19h às 6h) e nos dias 

de sábado, domingos e feriados;

 c) Proibição de manter contato com qualquer investigado, réu ou 

testemunha relacionada a qualquer um dos feitos vinculados à Operação 

Sodoma;

d) Proibição de ausentar-se da Comarca e do País, devendo entregar seu 

passaporte em até 24h (vinte e quatro) horas (acaso ainda não 

implementada a medida);

 e) Comparecimento (periódico) em juízo para informar e justificar 

atividades sempre que requisitado, devendo manter atualizado o endereço 

em que poderá ser encontrado, sem prejuízo da fixação de outras 
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medidas que a magistrada singular reputar cabíveis.

 Assim sendo, considerando que a fiscalização das medidas cautelares 

descritas nos itens “b” e “d” ocorre pela Central de Monitoramento do 

Estado de Mato, oficie-se à Central de Monitoramento solicitando 

informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, 

encaminhando-se o relatório pormenorizado.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Cuiabá - MT, 10 de outubro de 2018.

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 420951 Nr: 26447-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA LOPES DA SILVA, SANDRA ROSA 

PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PANZUTI BASILE - 

OAB:324.114, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - 

OAB:, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105, FERNANDO GUSTAVO 

LOPES MEIRA - OAB:338.161, LUIZ OTÁVIO MARTINEZ BERTOLLO - 

OAB:335.978, MARCELA ZANETTI PERES - OAB:150.703, MARCELO 

ULBRICHT LAPA - OAB:147.550, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA DE 

ANDRADE - OAB:328.245, MARIO LUZ DE FREITAS - OAB:40.341/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 52/2007/CNGC 

impulsiono estes autos para intimar os advogados da denunciada Rafaela 

Lopes da Silva para se manifestarem sobre o endereço informado pelo 

Ministério Público à folha 213.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 467882 Nr: 7761-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO CESAR SOARES DA SILVA, IRAN 

PEREIRA DA SILVA, SHIRLENE MEDEIROS DOS SANTOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE DESTRI - OAB:20028, 

VINÍCIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 22.303

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 52/2007/CNGC 

impulsiono estes autos para expedir mandado de intimação, conforme 

requer o Min. Público na manifestação retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 417699 Nr: 22923-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA SANDRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:19773/0, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - 

OAB:16015

 Autos n°. 22923-86.2015.811.0042 - Cód: 417699

Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Nara Sandra do Nascimento, cujos autos encontram-se com sentença 

prolatada às fls. 978/986.

Compulsando os autos, observa-se que a defesa da acusada interpôs 

recurso de apelação às fls. 987.

Às fls. 989, verifica-se que foi certificado a intempestividade do recurso 

de apelação de fls. 987.

Desta forma, deixo de receber o recurso de apelação interposto pela 

defesa de Nara Sandra do Nascimento às fls. 987, eis que intempestivo, 

conforme certificado às fls. 989.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 23 de outubro de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 541766 Nr: 33177-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SUSI DE SOUZA MANGELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DEFIRO o requerimento Ministerial de fls. 17/18 e determino as seguintes 

providências:

A) OFICIE-SE à Autoridade Policial solicitando as seguintes informações: a) 

se o veículo possui interesse para as investigações, b) se o veículo foi 

submetido à exame pericial, encaminhando-se o laudo, em caso positivo, 

c) qual suspeita recai sobre Marisa Aparecida do Nascimento Souza, 

cunhada da requerente.

B) INTIME-SE o requerente para juntar aos autos: a) comprovante de que o 

veículo foi adquirido com dinheiro de origem lícita (detalhamento minucioso, 

contendo a origem dos valores, comprovante de transferências em conta, 

contratos, cheques compensados, dentre outas formas naturais à praxe 

negocial); c) cópia do mandado de busca e apreensão cumprido na 

residência de Marisa Aparecida do Nascimento Souza, cunhada da 

requerente.

Com a junta aos autos de todas as informações supra, RENOVE-SE a vista 

ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 501687 Nr: 40733-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 “Vistos etc.

Diante das ocorrências acima relatadas, DESIGNO o dia 06 de novembro 

de 2018, às 15h30min, para continuidade ao ato.

Requisite-se a testemunha.

Intime-se a defesa.

Cumpra-se.

Às providências”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 144652 Nr: 11972-43.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA, JOSÉ 

QUIRINO PEREIRA, NIVALDO DE ARAÚJO, GERALDO LAURO, VARNEY 

FIGUEIREDO DE LIMA, JOÃO ARCANJO RIBEIRO, NASSER OKDE, JOEL 

QUIRINO PEREIRA, NILSON ROBERTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, Ana Paula Cerri Budoia - OAB:OAB/MT 

19.960-B, GIÓRGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT, IVO MARCELO 

SPINOLA DA ROSA - OAB:9726-E, JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:4700, 

MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, 

PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:9906, Paulo Humberto Budoia 

Filho - OAB:OAB/MT 9.906, ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 52/2007/CNGC 

impulsiono estes autos para intimar o réu Varney Figueiredo de Lima no 

endereço informado pelo Ministério Público à folha 4284.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 89051 Nr: 9897-02.2007.811.0042

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIAN JOSÉ DE CAMPOS, RUBENS MAURO 

RIBEIRO, NELINO MANOEL DE TOLEDO, RAFAEL CARVALHO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5940/MT, Rafaella 

Araujo e Medeiros - OAB:13562, REINALDO FERRAZ DE PAULA - 

OAB:8207/MT, RODRIGO SCHWAB MATTOSO - OAB:5849

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO LEGAL sem a apresentação 

das Razões Recursais pela defesa do réu NELINO MANOEL DE TOLEDO, 

embora devidamente intimada conforme certidão de fl. 980. Assim sendo, 

nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar, via mandado de intimação, o réu NELINO 

MANOEL DE TOLEDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo 

patrono nos autos para prosseguir na sua defesa. Decorrido o prazo 

fixado sem qualquer manifestação do réu ou caso declare que não possui 

condições de constituir patrono particular, o que deverá ser certificado 

pelo sr. oficial de justiça, será nomeada a Defensoria Pública do Estado 

para prosseguir na sua defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 539419 Nr: 30945-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PDSTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). 3 – Por outro lado, diante da decisão proferida às fls. 55/56, 

determino que a defesa do delator Alan Ayoub Malouf promova a juntada 

dos arquivos/informações referentes ao Anexo XV, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Com a juntada dos arquivos/informações, RETORNEM-ME os autos 

conclusos. Às providências.Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018.Marcos 

Faleiros da SilvaJuiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 505286 Nr: 44288-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO BATISTA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Vistos.

Tendo em vista que não há nos autos preliminares ou prejudiciais de 

méritos a ser analisadas, bem como não havendo qualquer hipótese para 

absolvição sumária do acusado, DETERMINO o prosseguimento do feito.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 

21.11.2018, ÀS 14H00MIN.

INTIMEM-SE. REQUISITEM-SE.

CIÊNCIA AO Ministério Público Estadual e à Defesa.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 399930 Nr: 4134-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FRANCISCO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12.913/MT

 Processo n. 4134-39.2015.811.0042.

Código: 399930.

 SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou ADRIANO FRANCISCO DE ARAUJO 

pela prática do crime descrito no art. 317, §1º, do código Penal.

A denúncia (fls. 13/195 – vol. 1) narra um esquema de práticas 

fraudulentas de processos licitatórios e recebimento de dinheiro público 

indevido pelas empresas SILGRAN, NOVA JERUSALEM, AGENOR 

JACOMINI, STAK e CONSTERGAL.

Esclarece que para a concretização das fraudes o grupo contava com o 

apoio de colaboradores, como servidores públicos das Prefeituras 

Municipais envolvidas nos certames (responsáveis pela prática de atos 

administrativos e impulso aos procedimentos necessários à contratação 

das empresas investigadas), funcionários da Caixa Econômica Federal 

(responsáveis pela agilidade de tramitação dos processos na empresa 

pública, bem como na liberação de recursos), bem como influencias sob 

os funcionários da SINFRA – Secretaria de Estado e Infraestrutura do 

Estado de Mato Grosso, especialmente a empresa ASSECON, cujo 

proprietário é JACOMINI, que através dos servidores era intermediado 

seus interesses privados perante a Administração Pública.

Estima-se a exordial acusatória que os valores dos prejuízos causados 

pelas empresas envolvidas, em função do superfaturamento dos serviços 

não realizados seriam de R$ 13.060.898,89 (treze milhões, sessenta mil, 

oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), envolvidos 

nessas contratações.

Sustenta que LUIZ ANTÔNIO JACOMINI, que atua também junto à 

SILGRAN, de ANTÔNIO CESARA DA SILVEIRA e JOAQUIM LUIZ DE 

ANDRADE, e também junto às demais empresas investigadas 

(CONSPAVE, ASSECON, etc), e ao denunciado CESAR NATAL MAGRINI, 

mantinha relacionamento espúrios com servidores públicos do quadro da 

SINFRA, imputando a conduta de corrupção passiva ao acusado 

ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO, já que na condição de funcionário da 

SINFRA, teria recebido dinheiro de LUIZ ANTONIO JACOMINI para agilizar 

liberações certidões para possibilitar o recebimento de recursos 

financeiros à sua empresa ASSECON ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA.

Extinta punibilidade dos réus: ANA CATARINA DE SOUZA SILVA, EDSON 

LUIS RAIA, JOÃO MARQUES FONTES e ADRIANO FRANCISCO DE 

ARAÚJO em relação ao delito tipificado no artigo 321 CP, pela ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva.

O processo segue apenas em relação ao réu ADRIANO FRANCISCO DE 

ARAÚJO pela prática do delito tipificado no art. 317, § 1º, do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 07 de abril de 2011 (fls. 615-618-V - 

volume IV).

 O Réu ADRIANO FRANCISCO DE ARAUJO foi devidamente citado (Fls. 

5.850 - vol. XXIV) e apesentou resposta à acusação (fls. 4016/4018-vol. 

XVII).

Durante a instrução foi inquirida a testemunha de defesa Fábio Rosa 

Neves Pacheco e procedido ao interrogatório do acusado ADRIANO 

FRANCISCO DE ARAUJO. A testemunha de acusação Lúcio Flávio Pereira 

foi ouvida por intermédio da Carta Precatória juntada às fls. 6425/6436.

Em Alegações, o Ministério Público sustenta que ficou comprovada a a 

autoria e materialidade dos fatos e requereu a condenação do acusado 

ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO, na pena do artigo 317, §1º, c/c art. 

71, ambos do Código Penal (fls. 6437/6447).

A Defesa de FRANCISCO DE ARAÚJO, em alegações finais (fls. 

6449/6460), apresentou preliminar de nulidade do processo pela 

inobservância do devido processo legal, já que não houve o cumprimento 

do art. 514 do CPP.

No mérito sustentou que não houve comprovação do crime de corrupção 

e, caso houver provas, que os fatos se amoldam ao tipo descrito no art. 

321, parágrafo único, do Código Penal, pugnando pela desclassificação do 

delito imputado na denúncia.

 Relatei. Decido.

Fundamentação

Preliminar.

Superada, uma vez que é desnecessária a resposta preliminar de que 

trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída 

por inquérito policial, conforme Sumula 330 do STJ.

Ademais, verifica-se que o acusado não demonstrou qualquer prejuízo 

para a defesa em decorrência da supressão da fase de apresentação de 

defesa preliminar, já que houve a oportunidade da apresentação da 

resposta à acusação, observando o princípio do contraditório e da ampla 
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defesa (fls. 4016/4018-vol. XVII). Neste sentido:

A Turma, ao continuar o julgamento, entendeu, por maioria, que a defesa 

preliminar prevista no art. 514 do CPP é peça facultativa. Dessarte, sua 

falta pode configurar nulidade relativa (e não absoluta) se comprovado o 

prejuízo, sobretudo na hipótese de ação penal cujo rito preveja defesa 

escrita posterior à denúncia (art. 104 da Lei n. 8.666/1993). Precedentes 

citados: HC 17.563-MG, DJ 4/2/2002, e REsp 481.974-RJ, DJ 20/10/2003. 

HC 43.929-RJ, Rel. Min. Paulo Medina, julgado em 20/4/2006.

 Portanto, rejeito a preliminar arguida pela defesa do acusado ADRIANO 

FRANCISCO DE ARAÚJO.

 MÉRITO.

A denúncia narra que ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO, em razão da 

função que exercia, recebeu vantagem indevida de LUIZ ANTONIO 

JACOMINI, para agilizar a formulação de certidões com objetivo de atender 

interesses privados e facilitando a liberação de recursos à empresa 

ASSECON ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, de propriedade de LUIZ 

ANTONIO JACOMINI.

Após análise das provas constantes nos autos, bem como dos relatórios 

das interceptações telefônicas nos autos do Anexo nº. 

4040-57.2016.811.0042, vejo que o réu ADRIANO FRANCISCO DE 

ARAÚJO foi flagrado em diálogo com LUIZ ANTÔNIO JACOMINI (fls. 

132/135), ocasião em que ADRIANO recebeu dinheiro para atender os 

interesses de JACOMINI. Transcrevo o relatório do diálogo:

- no dia 09/06/2010, áudio 090620100914501, ADRIANO insiste que 

precisa conversar com JACOMINI, este diz que as medições da prefeitura 

de Barra dos Garças vão chegar para ADRIANO. JACOMINI diz que no 

outro dia é certeza que está em Cuiabá e levará "os documentos" para 

ADRIANO.

- no dia 14/06/2010, áudio 1406201007450229 (07:45min) JACOMINI 

pergunta a ADRIANO se levar o INSS pago precisa comprovar o 

pagamento do FGTS. ADRIANO diz que não, o que importa é o INSS. 

JACOMINI diz que está levando isso hoje. ADRIANO pergunta se JACOMINI 

confirmou se deu certo o pagamento. JACOMINI diz que confirmará 

naquela manhã, ADRIANO pede para não se esquecer da "gente" não. 

JACOMINI diz para ficar tranquilo, que se deu certo já está levando.

- no dia 24/06/2010, áudio 2406201016091916, ADRIANO informa a 

JACOMINI que já está com a certidão. JACOMINI queria pagá-la no dia 

seguinte, mas ADRIANO informou que no dia 25/06 não vão trabalhar, mas 

pode entrar no "negócio da previdência'" (site) e digitar o número da 

matrícula, que está disponível e passa o número 70000263279, ê uma 

certidão débito relativa à contribuição previdenciária de terceiras; 

ADRIANO informa que já está ok. JACOMINI diz que levará na CAIXA.

- no dia 21/07/2010, áudio 210720100846392 (08:46b) /ADRIANO usando 

o telefone da SINFRA liga para JACOMINI e PEDE "boas notícias"; 

JACOMINI diz que está saindo de Barra do Garças que chega em Cuiabá 

ainda no dia, e, assim que chegar vai "levando" para ADRIANO. (FLS. 132 

– ANEXO nº. 4040-57.2016.811.0042).

Pelo que se depreende da análise das provas cautelares produzidas na 

fase policial, através da investigação conduzida pela Polícia Federal (fls. 

133), lograram êxito em fotografar o momento em que ANDRIANO reuniu 

com JACONINI para a entrega do envelope contendo o dinheiro, bem como 

captaram a conversa posterior ao encontro dos dois, ocasião em que 

ANDRIANO questiona à JACOMINI que estaria faltando parte do dinheiro 

combinado. Transcrevo o dialogo extraído do relatório às fls. 134/135 – 

ANEXO nº. 4040-57.2016.811.0042.

JACOMINI – Alô!

ADRIANO – Oi JACOMINI?

JACOMINI – SIM

ADRIANO – ADRIANO, beleza?

JACOMINI – JÓIA

 ADRIANO - PODE FALAR?

JACOMINI – PODE

ADRIANO – Não tá, só porque conferi e aqui no pacote maior tá faltando.

JACOMINI – Deu quanto ai?

ADRIANO – Deu NOVENTA e DOIS

JACOMINI – AHHH rapaz! Cê lembra que eu falei pro cê conferir?

ADRIANO – Ahm?

JACOMINI – Lembra que eu falei pro cê conferir?

ADRIANO – Ahm ram

JACOMINI – Eu já tinha é... Tá certo, tá certo

ADRIANO – Tá certo né?

JACOMINI – Ta certo, tá certo

ADRIANO – A então tá, não porque eu conferi, contei, contei, falei: uai, 

mas será? (fala simultânea).

JACOMINI –Não é porque eu tinha dois, por isso.... Não é porque eu tinha 

dois, eu não sabia qual dos dois tava faltando. Lembra que eu falei pro 

ce?

ADRIANO – Não, beleza, não é pra ter certeza

JACOMINI –Tá, não, é porque.... Pode ficar tranquilo, amanhã eu levo o 

restante pro ce ai.

ADRIANO – Então tem NOVENTA E DOIS, FALTA OITO e daí.

JACOMINI –Isso mesmo. Ta não. Eu tinha uma dúvida, não sabia de qual 

dos dois que era.

ADRIANO – Ta joia?

JACOMINI –Falou então. Brigado.

ADRIANO – Então tá, nada, brigado ocê. (fls. 135).

 Por seu turno, na fase policial o acusado ADRIANO FRANCISCO DE 

ARAUJO, confirmou que esteve com JACOMINI e que recebeu dinheiro, 

mas justificou que teria recebido o dinheiro a título de serviços prestados 

junto a SINFRA.

Que mostrado ao interrogado imagens de vigilância efetuada em frente ao 

prédio da SINFRA o interrogado reconhece a si e a LUIZ ANTONIO 

JACOMINI como as pessoas que se encontram nas imagen? retratadas, 

próximo a uma caminhonete S-10. cor prata, e. Indagado sobre o que seria 

o objeto entregue por JACOMINI ao interrogado, respondeu que recebeu 

de JACOMINI um envelope contendo R$ 5.000.00 (cinco mil reais) em 

espécie, relativo a um, trabalho de obtenção de certidão junto à SRF, 

realizado pelo interrogado a serviço da ASSECON; QUE já recebeu, em 

outras oportunidades, valores em espécie de JACOMINI, pelo que se 

recorda, uma vez recebeu R$ 3.000.00 (três MIL) por outro serviço de 

obtenção de certidão junto à SRF e outra vez recebeu R$ 1.500.00 (MIL E 

QUINHENTOS REAIS) por serviço de obtenção de certidão junto à SRF; 

QUE deseja esclarecer que representou a ASSENCON somente perante a 

Receita Federal até hoje; [...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 315998 Nr: 15057-66.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELA CORREA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ROBERTO DE 

CASTRO HERNANDES - OAB:229406-SP

 Conclusivamente, resta devidamente comprovado que a acusada Maria 

Ângela Corrêa Leite, era administradora da Empresa Dark Oil do Brasil 

Ltda, e, nessa condição era responsável pelos tributos e seus 

recolhimentos, sabendo, inclusive, para onde e quando devia pagar, 

principalmente, atentando-se ao fato de que em algumas operações 

efetuou o recolhimento do imposto devido.

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo totalmente 

procedente a denúncia de fls. 02/20, para condenar Maria Ângela Corrêa 

Leite, suficientemente qualificada nos autos, às penas do delito previsto 

no art. 1º, II da Lei 8137/90, com a incidência do art. 71 do Código Penal.

Dosimetria da Pena

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade da acusada, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 A acusada não registra antecedentes criminais.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 Os motivos são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o 

comportamento da vítima (Fazenda Pública Estadual) não pode ser 

aquilatado no caso.

 As consequências. Atentando-se ao “quantum” sonegado e as 

consequências decorrentes em cadeia que resultou em miséria social, 

ausência dos serviços básicos de saúde, escolas sem climatização, no 

calor escaldante da nossa região e tantas outras mazelas, tenho que as 

consequências são desastrosas e indicam para uma reprimenda maior.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

 Tudo isso sopesado e, tendo em vista que a pena prevista para o delito é 

de reclusão de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, e multa, fixo a 

pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de 

reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa.
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 Considerando os valores desviados e auferidos, em grande monta, fixo o 

valor de cada dia-multa em um salário mínimo vigente à época do fato.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de 

aumento prevista no art. 71 do Código Penal, motivo pelo qual elevo a pena 

na fração de 2/3 (dois terço), ou seja, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias/multa, encontrando-a em 06 (seis) anos e 08 

(oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias/multa.

 Consoante entendimento do STF, como se vê abaixo:

“(...) A jurisprudência do STF aponta no sentido de que no caso de crimes 

continuados, explicou o ministro, deve-se adotar critério objetivo que 

relaciona o número de infrações delituosas e as correspondentes frações 

de acréscimo penal. Assim, para dois crimes continuados, se aplicaria 

acréscimo de um sexto. Para três crimes, um quinto de acréscimo; para 

quatro crimes, um quarto; para cinco crimes, um terço; para seis crimes 

metade (1/2) e, finalmente, para mais de seis crimes, o aumento máximo de 

dois terços.”

“(...) Assim se pronunciou o Ministro Celso de Mello, no voto acompanhado 

pela maioria: O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Proponho, Senhor 

Presidente, consideradas as divergências registradas a propósito do art. 

71 do CP, que dispõe sobre a regra pertinente ao crime continuado, a 

adoção, por esta Corte, de critério objetivo que tem sido utilizado pelos 

Tribunais em geral, além de legitimado por autores eminentes. Esse critério 

objetivo, que se ajusta ao próprio espírito da regra legal em questão e que 

se mostra compatível com a finalidade benigna subjacente ao instituto do 

delito continuado, que representa abrandamento do rigor decorrente da 

cláusula do cúmulo material, apoia-se na relação entre o número de 

infrações delituosas e as correspondentes frações de acréscimo penal, 

como abaixo indicado: NÚMERO DE INFRAÇÕES/FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO 

02: um sexto (1/6) 03: um quinto (1/5) 04: um quarto (¼) 05: um terço (1/3) 

06: metade (1/2) Mais de 06: dois terços (2/3) (…) Como se pode 

perceber, a causa de aumento consubstanciada na continuidade delitiva é 

balizada pela quantidade de crimes praticados, segundo o entendimento 

pacífico da doutrina.(...).”

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) 

dias/multa, à base de um salário mínimo à época dos fatos corrigidos até a 

data do pagamento, pena esta, que imponho à ré Maria Ângela Corrêa 

Leite, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ela 

praticado.

 5 – Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, 

conforme disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

 6 – Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais.

 7 – Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração, porque apesar de haver previsão expressa de fixação de danos 

na própria sentença, essa indenização somente poderá ser fixada aos 

delitos praticados após a data de publicação da Lei nº 11.719, de 20 de 

junho de 2008, que alterou a redação do art. 387 do CPP, desde que 

obedecido o contraditório.

 Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no 

sentido de ser incabível a aplicação do disposto na nova redação do art. 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a fato que tenha ocorrido 

antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.719 de 2008, uma vez que a 

norma de direito material mais gravosa não pode retroagir para prejudicar 

o réu.

 Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPARAÇAO CIVIL 

MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. IRRETROATIVIDADE. NORMA DE DIREITO 

MATERIAL. FIXAÇAO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PEDIDO DO OFENDIDO E OPORTUNIDADE DE DEFESA AO RÉU. 1. A 

inovação legislativa introduzida pela Lei nº 11.719/2008, que alterou a 

redação do inciso IV, do art. 387 do Código de Processo Penal, 

possibilitando que na sentença seja fixado valor mínimo para a reparação 

dos prejuízos sofridos pelo ofendido em razão da infração, ao contemplar 

norma de direito material mais rigorosa ao réu, não pode ser aplicada a 

fatos praticados antes de sua vigência, como no caso dos autos, em que 

a conduta delituosa ocorreu em 15/5/2003. 2. A permissão legal de 

cumulação de pretensão acusatória com a indenizatória não dispensa a 

existência de expresso pedido formulado pelo ofendido, dada a natureza 

privada e exclusiva da vítima. 3. A fixação da reparação civil mínima 

também não dispensa a participação do réu, sob pena de frontal violação 

ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Recurso especial a que 

se nega provimento." (REsp. 1206635/RS, Rel. Ministro MARÇO AURÉLIO 

BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012).

 No caso dos autos, houve requerimento expresso do titular da ação, mas, 

os delitos foram praticados nos anos de 2004 e 2005, ou seja, antes do 

advento da Lei.

 8 - Tendo em vista que a ré permaneceu solta durante a instrução criminal 

e, não sendo o caso de decretação da prisão preventiva, concedo-lhe o 

direito de apelar em liberdade.

 Havendo interposição de recurso e sendo confirmada a presente 

sentença em 2ª Grau de Jurisdição, expeça-se guia de execução, 

remetendo-a ao Juízo competente para cumprimento da pena.

 Publique-se. Lançada a sentença no Sistema Apolo, estará registrada. 

Intime-se.

Cuiabá - MT, 03 de outubro de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 
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ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT19146 (ADVOGADO(A))

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA OAB - MT20711/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ Cód. 

1027744-17.2018.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C 

ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E PARTILHA DE BENS proposta 

por UERCILANDIO DE SOUZA OLIVEIRA em face de LUCIENE DORILEO 

SIQUEIRA, devidamente qualificados (doc. 14938644), pugnando pela 

decretação do divórcio e pelo compartilhamento da guarda da filha do 

casal, ficando desonerado de pensão alimentícia. O processo foi recebido 

pela MM Juíza da 1ª Vara de Família da Capital (doc. 1524335) em 

27/08/2018, sendo deferido os benefícios da gratuidade da justiça e 

fixados os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, ou seja, em 

montante equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), 

bem como regulamentada, de forma provisória, o tempo de convivência da 

criança com o genitor em finais de semana alternados, iniciando na 

sexta-feira e entregando no domingo. Na sequência, a requerida 

apresentou petição acompanhada de procuração, requerendo a 

revogação da liminar deferida (doc. 15875080), em razão das Medidas 

Protetivas que tramitam com relação às partes (cód. 

1031059-53.2018.811.0041), o que foi acolhido com o encaminhamento 

dos autos a essa Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher em 10/10/2018 (doc. 15876961), oportunidade em que 

revogou em parte a decisão liminar no que concerne a regulamentação da 

convivência do genitor com sua filha. Os autos vieram conclusos através 

do Sistema PJE nesta data. RATIFICO os atos já praticados pelo Juízo da 

1ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá e recebo o feito no estado em 

que se encontra. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04/12/2018 

às 15h00min. Esclareço, por oportuno, que o prazo para a requerida 

apresentar contestação fluirá a partir da audiência de conciliação 

designada, caso esta não seja exitosa, nos termos do art. 335 do CPC. 

Ainda, que o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa, nos termos do §8º do art. 334, do 
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CPC, bem como que no ato as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos, conforme previsto no §9º do 

mesmo artigo. No mais, resta suspensa a determinação de direito de 

convivência realizada pelo Juízo da Família até ulterior deliberação ou a 

realização de acordo entre as partes. INTIMEM-SE às partes através de 

seus advogados – via DJE. Ciência ao Ministério Público. CUMPRA-SE. Às 

providências. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 531339 Nr: 23140-27.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD, GP, JD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA SABRINA S. GUIMARAES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 VISTOS.[...] Por tais motivos, diante da inexistência de qualquer das 

hipóteses previstas no art. 1022, do CPC, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a decisão embargada (fls. 264/266). 

INTIME-SE o embargante, via DJE. No mais, tendo em vista a informação da 

possibilidade de retirada da criança da escola em que já se encontra 

habituada e que se trata de uma das melhores escolas da Capital, visando 

evitar maiores prejuízos à infante, que já teve várias modificações em sua 

vida em razão da separação dos pais, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO para o dia 05.11.2018 às 13:30 horas a ser 

presidida por esta Magistrada, ocasião em que será apreciado o pedido de 

modificação da forma de prestação dos alimentos. No mais, visando o 

regular andamento do feito, aguarde-se o decurso de prazo para a 

apresentação da contestação.Por ter o Relatório de Estudo 

Interprofissional, realizado entre as partes nos autos da medida protetiva 

n.º 20894-58.2018.811.0042 (código: 529117) e juntado aos autos pelo 

embargante às fls. 304/31, pertinência com o objeto da presente ação, 

conforme autoriza o artigo 372 do Código de Processo Civil e em 

observância ao princípio da economia processual, admito a sua utilização 

nestes autos, mostrando-se, portanto, desnecessário o cumprimento da 

decisão de fls. 264/266, no que se refere à remessa dos autos à Equipe 

Multidisciplinar para realização de estudo. Apresentada a contestação 

com a arguição de preliminares ou com documentos, intime-se a autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação, devendo, em 

igual prazo, manifestar-se sobre o estudo psicossocial de fls. 304/313, 

sob pena de concordância.Findo o prazo e não havendo apresentação da 

contestação, certifique-se e renove-me à conclusão. Às providências. 

Intime-se e CUMPRA-SE.Cuiabá, 25 de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 541114 Nr: 32543-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELISCLEBER CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/O

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do reu para 

que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 420505 Nr: 25935-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 121.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 19/03/2019 às 13h30min.

INTIMEM-SE o acusado.

 Consigno ainda, que o oficial de Justiça deverá observar o disposto no 

art. 212, § 2º, do CPC/2015, independente de autorização judicial.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 412624 Nr: 17449-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que CONFIRMO a liminar, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, restando MANTIDAS as 

medidas protetivas anteriormente deferidas, por mais 06 (seis) meses, a 

contar da presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela 

sua revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas.Com o transcurso do 

prazo determinado supra (seis meses a contar da presente data) e, 

havendo medida protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, 

certifique-se nos autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor 

informando sobre a revogação da medida protetiva.Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento 

de eventuais custas processuais, bem como deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado.INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.Com o transcurso do prazo determinado de manutenção das 

medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 24 de 

outubro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 13760 Nr: 191-73.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEREIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT

 Diante do exposto, aplico o instituto da “emendatio libelli” (art. 383, CPP) e 

DECLASSIFICO o crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, 

caput c/c art. 14, inciso II, do Código Penal para o crime de lesão corporal 

previsto no art. 129, caput do CP. Consequentemente, RECONHEÇO a 

incidência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, para 

o crime de lesão corporal e por consequência JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado CLAUDIO PEREIRA MIRANDA, em relação ao 

crime tipificado no art. 129, caput (lesão corporal) do código penal, o que 

faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c, art. 109, V, ambos do 

Código Penal.PROMOVAM-SE as anotações e comunicações constantes 

no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Conforme 

inteligência do artigo 1.387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a 

intimação pessoal do acusado.Transitada em julgado e após anotações e 

comunicações necessárias, arquivem-se os autos.Publique-se. Intimem-se 

e Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 
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Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 527026 Nr: 18966-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA 

- OAB:24423, ERIC PINHEIRO DE AMORIM - OAB:24732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:23.031, PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405-O/MT

 Em audiência de conciliação, as partes entabularam acordo em relação à 

decretação do divórcio (termo de fls. 82), tendo a ré reiterado o pedido em 

sua contestação.

 Diante disso, no que se refere ao divórcio, em razão da ausência de 

controvérsia entre as partes, sem prescindíveis delongas, com 

fundamento no art. 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, alterado 

pela Emenda Constitucional n. 66/2010, HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes em audiência de conciliação (fls. 82) e DECRETO O DIVÓRCIO DO 

CASAL JEFFERSON CERQUEIRA FURQUIM BRUNNER e PRISCILA 

FURQUIM CERQUEIRA, autorizando as partes a voltarem a utilizar o nome 

de solteiro, sendo o autor JEFFERSON CERQUEIRA e a ré PRISCILA 

FURQUIM BRUNNER.

 Por consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, Inc. III, “B” c/c art. 354, 

parágrafo único, ambos do CPC.

 Não havendo recurso desta decisão, expeça-se o competente MANDADO 

DE AVERBAÇÃO na certidão de casamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 527026 Nr: 18966-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA 

- OAB:24423, ERIC PINHEIRO DE AMORIM - OAB:24732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:23.031, PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405-O/MT

 Vistos em saneamento,[....] EIS O RELATO NECESSÁRIO.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Tendo em vista a certidão de fls. 178, de que o autor não efetuou 

a emenda à inicial, deixando de trazer aos autos o comprovante da 

propriedade do imóvel e da dívida de empréstimo arrolado na partilha, 

determino a exclusão dos referidos bens do rol de bens a serem 

partilhados. Com o julgamento do recurso de agravo de instrumento n.º 

1006497-06.2018.8.11.0000 (acórdão de fls. 172/175), restou mantida a 

decisão de fls. 49/50, que determinava a restrição de transferência dos 

veículos arrolados na inicial. Os pedidos de baixa da restrição lançada 

sobre os veículos Honda Fit e Onix, bloqueio para venda do veículo Pajero 

Full; de busca de veículos e valores existentes em nome do autor, por 

meio dos Sistemas BACEN/JUD e RENAJUD e de condenação do autor à 

restituição de seus objetos pessoais, efetuados na reconvenção 

apresentada pela ré, já foram apreciados por meio da decisão de fls. 74, 

não havendo recurso desta decisão.[...].No mais, não há questões 

pendentes de apreciação e inexistem matérias preliminares a serem 

apreciadas, restando apenas questão de mérito que será apreciada no 

momento oportuno.As partes estão regularmente representadas, e não 

vislumbro irregularidades ou vícios a serem sanados, pelo que declaro o 

processo saneado, nos termos do art. 357, do CPC. Fixo como ponto 

controvertido os bens que serão objeto de partilha.INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo não superior a 15 (quinze) dias, especificarem outras 

provas que pretendem produzir, justificando-as. Existindo pedido para 

produção de prova testemunhal, as partes devem apresentar rol de 

testemunhas no mesmo ato.Além disso, nos termos do art. 385, do CPC, 

caso haja interesse da parte, deverá ela requerer o depoimento pessoal 

da parte contrária, a fim de que esta seja interrogada na audiência de 

instrução e julgamento.Intimem-se as partes, via DJE.Às providências. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 503538 Nr: 42585-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PMAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 42585-65.2017.811.0042 (Cód. 503538)

VISTOS.

Defiro o pleito de fls. 41, INTIME-SE o patrono, via DJE, para eventual 

extração de cópias, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com o transcurso do prazo, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 532995 Nr: 24711-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME SURLO SIQUEIRA 

- OAB:17440

 Autos n. 24711-33.2018.811.0042 (Cód.532995)

VISTOS.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 26.

Às providências.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 437851 Nr: 14262-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALTEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - 

OAB:21131/MT

 Ação Penal n. 14262-84.2016.811.0042 (Cód.437851)

VISTOS.

DEFIRO o pleito de fls. 147/148.

INTIME-SE o réu, acerca da sentença penal condenatória, por EDITAL, com 

prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 392, VI, §2º, do CPP.

EXPEÇA-SE edital de intimação.

Decorrido o prazo de publicação do edital, CERTIFIQUE-SE quanto ao 

trânsito em julgado, dando integral cumprimento a sentença de fls.135/141.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 420717 Nr: 26216-64.2015.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADYNE PHOLVE MOURA 

BATISTA - OAB:21134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625/MT

 Ação Penal n. 26216-64.2015.811.0042 (420717)

VISTOS.

RECEBO o recurso interposto às fls. 403, em seus legais efeitos, 

conforme disposição do art. 597 do Código de Processo Penal.

Nos termos do § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal, remeta-se o 

feito à Superior Instância para reexame da matéria, com as nossas 

homenagens.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 545277 Nr: 36476-98.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCRGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB, KTFDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB/MT 6.203 - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Desta forma, considerando que a questão dos alimentos se encontra 

em discussão em segundo grau de jurisdição, INDEFIRO a liminar pleiteada 

nos presentes autos.DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 

12/03/2019 às 15h30min, nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes 

do CPC.Consigno que referida audiência de conciliação será presidida por 

esse Magistrado, esclarecendo as partes às vantagens da 

autocomposição do litígio e realizando os procedimentos necessários a 

busca do consenso, conforme previsto no Provimento nº 09/2016 – 

Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os 

procedimentos para designação de audiências de conciliação e mediação 

nos termos do Novo Código de Processo Civil.CITE-SE/INTIME-SE a parte 

requerida dos termos da presente demanda, para contestar no prazo de 

15 (quinze) dias, salientando que o prazo para apresentar contestação 

fluirá a partir da audiência de conciliação designada nesta oportunidade, 

caso esta não seja exitosa, nos termos do art. 335 do CPC, bem como, de 

que se não houver apresentação de contestação no prazo legal, será a 

requerida considerada revel, presumindo-se verdadeiras as alegações 

apresentadas pela parte autora - art. 344 do CPC. Atente-se para o 

disposto no art. 695 do CPC, por se tratar de ação de família, em especial 

ao seu §1º que consta que “o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários para a realização da audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a citação ser 

feita na pessoa do réu (§3º) e com antecedência de 15 (quinze) dias da 

data designada para a audiência (§2º). (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 528678 Nr: 20507-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIRCE CAMARGO FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CERQUEIRA, PRISCILA FURQUIM 

BRUNNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JESUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:8137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS Às fls. 37, a embargante pleiteia a reconsideração da decisão de 

fls. 35/36, que indeferiu a pretensão de concessão da tutela de urgência 

para baixar a constrição judicial lançada sobre o veículo Honda Fit, que 

alega ser de sua propriedade e para tanto, visando comprovar a posse do 

bem, juntou as fotografias de fls. 38/41, comprovantes de pagamento de 

posto de gasolina (fls. 41/42), recibos de serviços realizados no veículo 

(fls. 43/48), comprovante de pagamento de taxas e impostos (fls. 49/52) e 

novamente contrato de seguro do veículo.A despeito das argumentações 

da embargante, sua pretensão não merece prosperar, pois sequer há 

previsão legal para o instituto do “Pedido de Reconsideração” e este não 

pode ser usado como substitutivo de recurso.[...] Não bastasse isso, 

verificasse que a maioria dos documentos juntados, datam de período em 

que a propriedade do veículo pertencia a embargante, alegando ela própria 

que somente efetuou a transferência de propriedade do mesmo no início 

do mês de abril do corrente ano. Por tais motivos, sem maiores delongas e 

em respeito ao devido processo legal, bem como à segurança jurídica das 

decisões judiciais, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, por 

ausência de previsão legal e MANTENHO INCÓLUME A DECISÃO DE FLS. 

35/36, que deverá ser integralmente cumprida.Aguarde-se a citação das 

partes e o decurso de prazo para a apresentação de contestação. Às 

providências. Intime-se.Cuiabá, 22 de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 510198 Nr: 2898-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCMSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Certifique-se o decurso de prazo para que o réu especificasse as provas 

que pretende produzir.

Visando evitar futura alegação de nulidade, intime-se o réu para se 

manifestar sobre o informado pela autora às fls. 59 e dê-se ciência às 

partes das informações prestadas pelo Banco Bradesco S.A, às fls. 

61/64.

 Defiro o pedido de fls. 60, em consequência, designo audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 13.02.2019 às 13h30min. Intimem-se as 

partes, para comparecerem na audiência designada, acompanhadas de 

suas testemunhas arroladas, cabendo ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC), salvo 

no caso de ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, §4º, do CPC, 

quando, então, deverão formular requerimento para que a intimação se dê 

via judicial.

Tendo em vista a manifestação de interesse da autora no depoimento 

pessoal do réu, expeça-se mandado de intimação pessoal para 

comparecimento na audiência, com a advertência da pena de confesso, 

no caso de não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor (art. 

385, §1°, do CPC).

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 483105 Nr: 22867-82.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AL, ALN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/0

 VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes nesta oportunidade, 

especialmente o acordo em relação ao reconhecimento e dissolução da 

união estável, e por consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A 
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PRESENTE AÇÃO, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, Inc. 

III, “B” c/c art. 354, parágrafo único, ambos do CPC. OFICIE-SE o INSS para 

que informe se o Requerido WANDERLEI NUNES DO NASCIMENTO (CPF: 

103.425.591-68 e RG 0256949-3 SSP/MT) recebe algum benefício, 

inclusive informando o valor do referido benefício. DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial pela equipe multiprofissional desta 

comarca em relação às necessidades econômicas/financeiras de 

subsistência do incapaz Afrânio Lima Nascimento. Saem os presentes 

intimados. Às providências. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 522698 Nr: 14727-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GRBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059/MT, RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6222/MT

 Cód. 522698

VISTOS.

DEFIRO o requerimento Ministerial de fls. 25.

DESIGNO nova audiência de conciliação para o dia 07.12.2018 às 14:30, 

nos moldes nos moldes de art. 139, v, do CPC.

INTIME-SE o requerido, bem como a Advogada da requerente, via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 493098 Nr: 32427-48.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNS, ACDSNT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes nesta oportunidade, 

especialmente o acordo em relação a reparação de danos, e por 

consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, Inc. III, “B” do CPC. OFICIE-SE à Prefeitura 

municipal de Cuiabá para que cesse o desconto em folha de pagamento da 

pensão alimentícia. Por fim, após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos. Saem os presente intimados. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 401280 Nr: 5526-14.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DOS SANTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes nesta oportunidade, 

especialmente o acordo em relação a reparação de danos, e por 

consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, Inc. III, “B” do CPC. Por fim, após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. Saem os presente intimados. Às 

providências. Cumpra-se

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1037068-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1037068-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JESSICA 

SILVA DA SILVA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: JOACIR DO SANTOS SILVA Medida Protetiva n.º 

1037068-31.2018.8.11.0041 VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por JESSICA SILVA DA SILVA nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica pela prática de três crimes apenados pelo Código 

Penal (LESÃO CORPORAL, AMEAÇA e INJÚRIA), por parte do requerido 

JOACIR DOS SANTOS SILVA, pleiteando as Medidas Protetivas nos 

termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). Por outro lado, INDEFIRO o 

pedido de PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, tendo em vista a 

inexistência de qualquer indício de prova para tanto, inclusive acerca da 

paternidade do requerido em relação à menor. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 172, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. DESIGNO o dia 28/11/2018 às 16h00min para a realização de 

Audiência de Conciliação. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA PRESENTE 

SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

PLANTÃO. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. 
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Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal 

Requerente: JESSICA SILVA DA SILVA, Endereço: Rua 59, nº 18, quadra 

237 (próximo a Reciclagem), bairro Pedra Noventa, Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 99357-5688. Requerido: JOACIR DOS SANTOS SILVA, Endereço: Não 

informado (próximo ao Bar da Dina), bairro Nova Esperança, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 99284-6481.

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1037039-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

K. R. D. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1037039-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KELY 

REGINA DE SOUZA LOPES, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: JOVANILDO DE SOUZA VISTOS Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas formulado por KELY REGINA DE 

SOUZA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de 

JOVANILDO DE SOUZA, sustentando, em resumo, que foi vítima de 

violência doméstica praticada pelo representado, consubstanciada no 

crime de injúria. Os pedidos liminares em comento caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz 

necessário que a requerente demonstre a presença dos requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus 

boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(periculum in mora). O art. 226 da Constituição Federal, em seu § 8º, prevê 

que a família, deve ter especial proteção do Estado e que este assegurará 

assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 

de suas relações. Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/06, assegura às 

mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à 

segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público 

desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º). No caso dos autos, por 

meio da análise do Boletim de Ocorrências, verifico, a prima facie, nessa 

fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo 

do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus 

boni iuris. Importante asseverar que em sede de violência doméstica a 

palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas 

declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas 

no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. Nesse 

sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA – Violência Doméstica – 

Indeferimento da concessão de medidas protetivas de urgência, com base 

na Lei 11.340/06 – POSSIBILIDADE – Tratando-se de violência doméstica, 

as declarações da ofendida assumem especial relevância, a justificar a 

aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência previstas no 

artigo 22, incisos III, alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança 

conced ida . ”  (TJ -SP -  MS:  22054568820158260000  SP 

2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 

19/12/2015) Grifei. Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico 

que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência 

demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o 

deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas 

investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na 

concessão das medidas colimadas. Corroborando esse entendimento: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - LEI No 11.340/06 - MEDIDAS PROTETIVAS - MANUTENÇÃO. 

- Comprovada a situação de risco e ameaça contra a mulher, em ambiente 

doméstico, cabível é a concessão de medidas protetivas de urgência 

previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06.” (TJ-MG - AI: 

10024121162317001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 

12/02/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 24/02/2014) Desta forma, restam demonstrados os requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, 

sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de 

mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do 

expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, aplicando as seguintes 

medidas protetivas: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO 

OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, 

desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da 

ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na 

quantia de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), equivalente a 

50% do salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao 

binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o 

dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) 

filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se 

necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que 

os aludidos alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados 

liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte 

interessada interpor a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim 

entendido como de no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto 

procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação 

dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao pedido de “restrição 

ou suspensão do direito de visitas aos dependentes menores” (art. 22, IV, 

da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do estudo psicossocial das 

partes para sua apreciação, conforme a própria orientação da Lei nº 

11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento das medidas de 

proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si 

só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o 

requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito 

de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas 

deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para 

intermediar a busca e entrega dos filhos menores. Intime-se o agressor 

para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 

13, Lei nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela 

equipe multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, 

devendo trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade 

policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do 

Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem 

como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no 

prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da 

Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Outrossim, determino, também, que o Senhor 

Gestor conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o 

objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial 

de Justiça. DESIGNO para o dia 10.12.2018, às 13:h00, audiência de 
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conciliação, nos termos do art. 139, V, do NCPC. INTIMEM-SE as partes. 

Sirva a presente decisão como mandado, que deverá ser cumprido por 

Oficial de Justiça plantonista. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública Núcleo de Defesa da Mulher. Às providências. 

CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1037044-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. F. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. A. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1037044-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANDREIA 

FERREIRA NUNES, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: FRANCISVAL BENEDITO AMANCIO FERREIRA 

VISTOS Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por 

ANDREIA FERREIRA NUNES, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em 

desfavor de FRANCISVAL BENEDITO AMANCIO FERREIRA, sustentando, 

em resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo 

representado, consubstanciada no crime de injúria. Os pedidos liminares 

em comento caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar e, como 

tal, para seu deferimento se faz necessário que a requerente demonstre a 

presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). O art. 226 da Constituição 

Federal, em seu § 8º, prevê que a família, deve ter especial proteção do 

Estado e que este assegurará assistência à família criando mecanismos 

para coibir a violência no âmbito de suas relações. Por sua vez, o art. 3º 

da Lei n. 11.340/06, assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo 

ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º). No caso dos 

autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrências, verifico, a prima 

facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao 

preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado 

o fumus boni iuris. Importante asseverar que em sede de violência 

doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, 

portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas 

protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 

11.340/06. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA – Violência 

Doméstica – Indeferimento da concessão de medidas protetivas de 

urgência, com base na Lei 11.340/06 – POSSIBILIDADE – Tratando-se de 

violência doméstica, as declarações da ofendida assumem especial 

relevância, a justificar a aplicação das seguintes medidas protetivas de 

urgência previstas no artigo 22, incisos III, alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 

11.340/06. Segurança concedida.” (TJ-SP - MS: 22054568820158260000 

SP 2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 

19/12/2015) Grifei. Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico 

que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência 

demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o 

deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas 

investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na 

concessão das medidas colimadas. Corroborando esse entendimento: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - LEI No 11.340/06 - MEDIDAS PROTETIVAS - MANUTENÇÃO. 

- Comprovada a situação de risco e ameaça contra a mulher, em ambiente 

doméstico, cabível é a concessão de medidas protetivas de urgência 

previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06.” (TJ-MG - AI: 

10024121162317001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 

12/02/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 24/02/2014) Desta forma, restam demonstrados os requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, 

sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de 

mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do 

expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, aplicando as seguintes 

medidas protetivas: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO 

OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, 

desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da 

ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). INDEFIRO o pleito referente ao arbitramento de alimentos, em 

virtude da inexistência nos autos, de prova inequívoca da relação de 

parentesco. Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e a 

cumpra integralmente. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça 

deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Assim, determino o devido 

acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 

das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Outrossim, 

determino, também, que o Senhor Gestor conste nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. DESIGNO para o dia 

10.12.2018, às 13:h30, audiência de conciliação, nos termos do art. 139, 

V, do NCPC. INTIMEM-SE as partes. Sirva a presente decisão como 

mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça plantonista. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública Núcleo de 

Defesa da Mulher. Às providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1036976-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. M. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Medida Protetiva n.º 1036976-53.2018.8.11.0041 VISTOS. 

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por ROZIMAURA 
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FRANCO MUNIZ nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. 

Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica pela 

prática de crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA), por parte do 

requerido CESAR RENATO REINEHR, pleiteando as Medidas Protetivas nos 

termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da 

Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se 

necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei 

nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

INDEFIRO o pedido de “prestação de alimentos provisionais”, tendo em 

vista que as partes não possuem filhos menores em comum, nem se 

verifica no caso concreto a necessidade incontroversa da requerente, a 

qual poderá ser demonstrada através de instrução probatória em autos 

p r ó p r i o s ,  a  f i m  d e  s e  v e r i f i c a r  o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade. SEPARAÇÃO DE CORPOS 

(art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim 

entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim 

aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, 

devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) 

dias. INDEFIRO o pedido de restituição de bens, uma vez que em momento 

nenhum nestes autos foi alegado pela vítima qualquer subtração de bens 

pelo agressor. Proibição temporária ao agressor para celebração de atos 

e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum do casal 

(art. 24, II, e seu parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006), devendo ser 

oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá acerca da 

presente restrição. Em havendo bens em outras localidades, deverá a 

vítima informar nos autos para que os Cartórios respectivos possam ser 

oficiados. INDEFIRO o pedido de “prestação de caução provisória, 

mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais”, tendo em vista 

que a vítima não indicou os danos materiais suspostamente foram 

suportados, não realizando qualquer início de prova que pudesse embasar 

a obrigação de prestar garantia para o pagamento de uma eventual e 

posterior indenização, como consequência do ato ilícito perpetrado. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. DESIGNO o dia 28/11/2018 às 15h30min para a realização de 

Audiência de Conciliação. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA PRESENTE 

SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

PLANTÃO. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. 

Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal 

Requerente: ROZIMAURA FRANCO MUNIZ, Endereço: Rua Ypê, nº 1, 

Chácara Jardim Gramado 2 – Bairro Jardim Gramado, Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 99964-2713. Requerido: CESAR RENATO REINEHR, Endereço: Rua 

Ypê, nº 1, Chácara Jardim Gramado 2 – Bairro Jardim Gramado, 

Cuiabá/MT, Telefone (65) 99957-2441.

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1036938-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

E. A. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1036938-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EUDES 

ARRUDA DE ALMEIDA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: MAURILIO DE SIQUEIRA Medida Protetiva n.º 

1036938-41.2018.8.11.0041 VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por EUDES ARRUDA DE ALMEIDA nos termos do art. 

18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica pela prática de dois crimes apenados pelo Código 

Penal (AMEAÇA e INJÚRIA), por parte do requerido MAURILIO DE 

SIQUEIRA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, 

DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), 

restando, desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao 

cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 

11.340/2006). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 

1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva 

de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do 

casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser 

proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 172, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Assim, determino o 

devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 
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das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06. DESIGNO o dia 28/11/2018 às 15h00min para a 

realização de Audiência de Conciliação. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA 

PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE PLANTÃO. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de outubro de 

2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em 

Substituição Legal Requerente: EUDES ARRUDA DE ALMEIDA, Endereço: 

Rodovia Palmiro Paes de Barros, nº 935, fundos, bairro Jardim Nossa 

Senhora Aparecida, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99238-2829. Requerido: 

MAURILIO DE SIQUEIRA, Endereço: Rodovia Palmiro Paes de Barros, nº 

935, bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, Cuiabá/MT, Telefone: 

Prejudicado.

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1037077-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

I. Q. D. A. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1037077-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IRACI 

QUEIROZ DE ALMEIDA CRUZ, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: VALTEMIR BASTOS CRUZ Medida Protetiva 

n.º 1037077-90.2018.8.11.0041 VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por IRACI QUEIROZ DE ALMEIDA CRUZ 

nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, 

conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência 

à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica pela prática de três crimes apenados 

pelo Código Penal (AMEAÇA, DIFAMAÇÃO e INJÚRIA), por parte do 

requerido VALTEMIR BASTOS CRUZ, pleiteando as Medidas Protetivas 

nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 172, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE 

MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal 

Requerente: IRACI QUEIROZ DE ALMEIDA CRUZ, Endereço: Rua Frei 

Caneca, nº 58 (próximo a Panificadora Augusta e ao lado de um sobrado 

rebocado e sem pintura), bairro Jardim Renascer, Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 99270-3294. Requerido: VALTEMIR BASTOS CRUZ, Endereço: Av. 

Antônio Carlos B. Santos, nº 04, bairro Parque São José, São Paulo/SP, 

Telefone: (11) 95343-4755.

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1036615-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. J. D. P. S. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. N. G. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1036615-36.2018.8.11.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: LETICIA JUNQUEIRA DE PADUA SESTI GOMES, Endereço: 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1500, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, 

Telefone: 65.99938-5035. REQUERIDO: ADEMIR DAS NEVES GOMES 

JUNIOR, Endereço: Rua Capitão Alberto Mendes Junior, nº 923, Bairro 

Bongeovani, Presidente Prudente/SP, Telefone: 18.99796-6212. VISTOS. 

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por LETICIA 

JUNQUEIRA DE PADUA SESTI GOMES nos termos do art. 18 da Lei nº 

11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica caracterizada em crimes e contravenção penal (ameaça, injúria 

e perturbação da tranquilidade) – B.O. 2018.330569, por parte do 

requerido ADEMIR DAS NEVES GOMES JUNIOR, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares 

pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive 

consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como 

tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte interessada 

demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais 

sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os 

autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos 

aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da 

prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da 

Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto 

da probabilidade do direito da requerente. Quanto ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela 

vítima em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação 
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de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção 

estatal como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do 

suposto agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Com relação ao pedido de 

encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial ou 

comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei nº 11.340/2006), 

necessário se faz aguardar a realização do estudo psicossocial a fim de 

que seja identificado qual programa em especial se adequa à situação 

fática apresentada nos autos. Após a juntada do referido estudo e diante 

das constatações realizadas, se verificará se cabe encaminhamento a 

programas de assistência social (ex. cestas básicas), acompanhamento 

terapêutico e psicológico (núcleos municipais respectivos), etc. INDEFIRO 

o pedido de “prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, 

por perdas e danos materiais”, tendo em vista que a vítima não indicou os 

danos materiais supostamente foram suportados, não realizando qualquer 

início de prova que pudesse embasar a obrigação de prestar garantia para 

o pagamento de uma eventual e posterior indenização, como 

consequência do ato ilícito perpetrado No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que 

para cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de 

Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 

2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação 

supletiva. Assim, determino o devido acompanhamento pela Equipe 

Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado social e psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

acima indicado, devendo observar os itens acima especificados que 

necessitam de especial atenção. Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas 

Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. CITE-SE o requerido para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, nos termos do art. 306 do CPC, aplicado ao 

presente caso por analogia, por se tratar de procedimento cautelar. 

Conste no respectivo mandado a advertência de que o requerido deverá 

constituir advogado e, caso não possua condições financeiras para tanto, 

deverá procurar a Defensoria Pública Criminal para que apresente, 

tempestivamente, sua resposta escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, 

consignando que o requerido deverá cumprir integralmente a presente 

decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE a REQUERENTE para que 

compareça à Palestra Sistêmica no dia 09/11/2018 às 14h00min, na Sala 

de Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, que a citação/intimação 

deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao 

disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. Esclareço, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista 

que a urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito. EXPEÇA-SE carta precatória para o acusado. CÓPIA 

DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 487540 Nr: 27082-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA OAB/MT 15.284/O, via DJE, para 

que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas devolvam os respectivos 

AUTOS, sob pena de busca e apreensão dos mesmos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 508028 Nr: 839-86.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Fonseca Correia - 

OAB:22038/O

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro e, por corolário, determino o apensamento 

da presente ação a medida protetiva, distribuída sob o código nº 4976120.

II. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificadamente. Após, conclusos para despacho saneador (CPC, art. 

357).

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 533897 Nr: 25644-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10842, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 25644-06.2018.8.11.0042.

I – Dê-se vista ao exequente para informar o endereço residencial e de 

trabalho do executado.

 Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 444898 Nr: 21735-24.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 Autos n. 21735-24.2016.8.11.0042.

I – Com a finalidade de buscar uma solução consensual para a 

controvérsia, intime a advogada da ré para, em 05 dias, manifestar sobre 

o pedido de fls. 144/145.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 495638 Nr: 34881-98.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILFES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NOVAES FORTES - 

OAB:OAB/MT 22919, JEAN CARLO STAVARENGO - OAB:21.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O

 Autos n. 34881-98.2017.8.11.0042.

I – Cumpra a decisão de fl. 223.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 531895 Nr: 23663-39.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBB, BBB, AEDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 23663-39.2018.8.11.0042.

I – Designo o dia 22.1.2019, às 13:20 horas, para audiência de conciliação.

II – Efetive a intimação pessoal da autora, bem como a citação do réu 

(endereço – fl. 53).

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337445 Nr: 18570-08.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARTINIZ DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11192/MT

 XXIII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido confeccionado na peça inaugural pela 

acusação e, por corolário, condeno o réu Fabio Martiniz Dantas, brasileiro, 

solteiro, portador do RG n. 11053933 SSP/MT, letrista/desenhista, natural 

de Campo Grande/MS, nascido em 09 de fevereiro de 1980, filho de 

Edvaldo Dantas e Maria Romona Martiniz, como incurso nas sanções 

artigo 129, §9º do CP, cuja pena, in abstrato é de detenção de 03 (três) 

meses a 03 (três) anos.1.Cálculo da penaCrime:Lesão Corporal – (CP, art. 

129, § 9º).Pena in abstrato:Detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos 

(três) anos.33303 (três) anos.XXIV. Torno definitiva a pena em: 03 (três) 

meses de detenção.Da detraçãoXLVII.Considerando que o condenado foi 

preso em flagrante no dia 22/10/2012 (fl. 08) e posto em liberdade no dia 

20/12/2012 (fl. 76), faz-se necessário realizarmos a detração de 60 

(sessenta) dias. Realizada a detração teremos a pena de 01 (um) mês de 

detenção.Do regime de cumprimento de penaXLVIII.Levando-se se em 

conta a pena que deverá o condenado cumprir, estabeleço para 

cumprimento desta pena o regime aberto, haja vista ser o condenado réu 

primário, aplicando, portanto, o disposto na alínea “c”, do § 2º, do art. 33 , 

do CP. A pena deverá ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar Da Substituição da Pena e do SursisXLIX.Sendo o 

crime praticado mediante violência torna-se incabível in casu a 

substituição prevista no art. 44 do CP, por força do que estabelece o incs. 

I do referido artigo.L.Não preenchendo o condenado os requisitos 

dispostos no inciso II do art. 77, também não faz jus ao benefício do art. 77 

do CP.LI.Tratando-se, in casu, de réu solto, deixo de observar a Súmula n. 

716 do STF , assim como as disposições da Resolução n. 113/2010 do 

CNJ .LII.Após o trânsito em julgado da sentença para o MP, volvam-me 

conclusos para análise da prescrição com base na pena em concreto . 

LIII.Após o trânsito em julgado da sentença para ambas as 

partes;LIV.Custas na forma da lei.LV.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 460773 Nr: 590-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERKES GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELDO HENRIQUE PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:21603-0

 XI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, 

absolvo o réu Werkes Gomes da Cruz, brasileiro, convivente, supervisor 

técnico, RG nº 1939829-8 SESP/MT, CPF nº 023.161.641-45, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 27 de dezembro de 1993, com 22 anos à época, 

filho de Cleide Gomes Guerra e Davi Joaquim da Cruz, residente e 

domiciliado na Rua A, Quadra 12, Casa 15, Bairro – Jardim Mossoró, 

Cuiabá/MT, nos termos disposto no art. 386, VII, do CPP.XII.Intime-se a 

vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.XIII.Procedam-se 

as anotações e comunicações constantes no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.XIV.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.XV.Isento de custas.XVI.P. R. I. .C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 459575 Nr: 37004-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4340/B/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Autos n. 37004-06.2016.8.11.0042.

I – Em análise dos autos, constato que foi tentando a busca do endereço 

do réu, conforme se evola das providências de fls. 40 e 46. Assim, após 

os esgotamento dos meios para a citação pessoal o ato se realizou por 

edital.

Posto isso, indefiro o pedido visando a nulidade da citação por edital.

II – Dê-se vista a parte autora para manifestar se tem interesse no 

divórcio. Caso positivo, abra vista ao réu para manifestação.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 381856 Nr: 23680-17.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608, MAILLA NEVES ROCHA (ESTAGIÁRIA UNIC) - OAB:19115/E, 

NAIME MARCIO MARTINS MORAES (Unic) - OAB:3.847, NPJ/UNIC - 

BEIRA RIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XIV.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedentes os pedidos do autor e, por corolário:®converto os 

alimentos provisórios, no importe correspondente a 01 (um) salário mínimo 

vigente, atualmente R$ 954,00, em alimentos definitivos em favor dos filhos 

menores do casal, a saber: R, N. J. da S. C. G., nascido em 03/06/2006; J. 

J. da S. C. G., nascido em 01/06/2003 e G. J. da S. C. G., nascido em 

08/09/2001;®fixo a guarda compartilhada dos menores em comento em 

favor dos genitores (autor e requerida), mantendo a residência da genitora 

como base de moradia dos menores e;®regulamento ao autor (pai) o 

direito de visitação aos seus filhos menores nos seguintes termos:®o pai 

poderá pegar os menores em finais de semana alternados, no sábado as 

09h00, devendo devolver os menores no domingo até 19h00, com 

tolerância de 15 minutos e, ainda, poderá o autor pegar os menores mais 

um dia durante a semana (segunda a sexta feira), não podendo a visita 

deste dia da semana interferir na rotina dos menores;®no dia dos pais os 

menores deverão passar o dia com o pai;®no dia das mães os menores 

deverão passar o dia com a mãe;®nas festividades de final de ano os 

menores ficarão com os pais de forma alternada (o natal com um e o fim 

de ano com outro);®as férias escolares dos menores deverão ser 

divididas entre as partes, em 50% para cada uma das partes.XV.Condeno 

a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios.XVI.Quanto aos honorários advocatícios,fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.XVII.A 

exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios ficará 

suspensa e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, a credora 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, as obrigações decorrentes da sucumbência,.XVIII.Após, transitado 

em julgado, certifique-se e volvam-me os autos conclusos para 

análise.XIX.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 424604 Nr: 30379-87.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHANY DA COSTA FREITAS 

(ESTAGIÁRIA DA UNIC) - OAB:18574/E, ROGER FERNANDES - OAB:8343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 Autos n. 30379-87.2015.8.11.0042.

I – Cumpra o despacho antecedente mediante publicação no DJE.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 328388 Nr: 8493-37.2012.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDRFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183

 Autos n. 8493-37.2012.8.11.0042.

I – Intime a Dra. Vanessa Pinho Silva via DJE para apresentar, em 15 dias, 

razões finais.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 409956 Nr: 14652-88.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352, MARCELO ALEXANDRE COSTA - OAB:16343/E

 Dispositivo:Posto isso, julgo:(i) parcialmente procedente os pedidos 

formulados na inicial para reconhecer e dissolver a união estável entre o 

autor e a ré no período compreendido entre o ano de 2006 e maio de 2013 

e, como consequência, determino a divisão patrimonial dos imóveis 

indicados na inicial (fl. 6) na proporção de 50% para cada parte. Condeno 

a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, conforme determina o § 2º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária 

gratuita;(ii) improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. 

Condeno a reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, conforme determina o § 2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência 

judiciária gratuita;(iii) extinto o processo, conforme prevê o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. P. R. I. C.Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 384365 Nr: 26355-50.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CLAUDINO DE SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:23969/O, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - 

OAB:2030, NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO BOCCHI - 

OAB:19799/O, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aline yulika antunes yanagui 

- OAB:15647/0, ANDRÉA HORTA PEGORARO - OAB:304590, FABIANO 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12.945/0

 Autos n. 26355-50.2014.8.11.0042.

I – Expeça-se carta precatória para audiência visando a oitiva de Ana 

Maria Rebonato de Moraes.

 II – Int.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 461059 Nr: 907-70.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÍLIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES 

FERREIRA - OAB/MT 7.900 - OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:17195/MT

 Autos n. 907-70.2017.8.11.0042.

I – Dê-se vista ao réu do pedido e documentos de fls. 418/467.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 Cod. Proc.: 322501 Nr: 1626-28.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISON JOABE FERREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 Vistos etc.

Considerando a ausência justificada da nobre Promotora, redesigno o 

presente ato para o dia 22 de Novembro de 2018 às 15h00min.

Intime-se o réu, bem como suas testemunhas Lucineide e Amira.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338749 Nr: 20112-61.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

Considerando a ausência justificada da nobre Promotora de Justiça, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de Novembro de 

2018, às 14h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.

Saem os presentes intimados.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 471838 Nr: 11690-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISMAEL MARTINS DA SILVA, Cpf: 

22955135100, Rg: 323289, Filiação: Maria Benedita da Silva, data de 

nascimento: 28/09/1955, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

padeiro, Telefone 65 99252-3576. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Deverá o Oficial de Justiça nos termos do art. 1.373, § 

3º da CNGC, indigar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou 

se o Juiz deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor.

Despacho: Vistos etc.I.Acolho a cota ministerial retro.II.Cite-se o acusado, 

via edital, nos termos do art. 361, do CPP.III.Intimem-se.IV.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 06 de julho de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 104168 Nr: 8601-42.2007.811.0042

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E CIDADANIA 

NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAUJO - OAB:12247

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio do seu patrono, via DJE, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca da informação juntada 

às fls.42.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 499715 Nr: 38815-64.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4340/B/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:OAB/MT 13556

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO das partes, por meio dos seus respectivos 

patronos, via DJE, acerca do inteiro teor da sentença proferida nos autos: 

"II. Versam os autos acerca de Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c/c Divisão de Bens. III. Compulsando os autos verifico que a 

requerente em audiência de conciliação/mediação requereu a extinção do 

processo por desistência da ação (CPC, art. 485, VIII), ante ao 

desinteresse demonstrado pela requerente, conforme certidão de fle. 

76/76v. IV. Com efeito, tendo havido desistência da ação por parte da 

requerente e havendo a anuência do requerido para a extinção do 

processo, impõe-se a extinção do presente feito sem resolução do seu 

mérito, ex vi do art. 485, VIII, do CPC. Dispositivo V. Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, homologo a 

desistência da ação e, por corolário, extingo o presente feito, ex vi do teor 

talhado no preceptivo do art. 485, inc. VIII, do CPC. VI. Após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o feito. 

VII. Deixo de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que não restou formada a relação processual no presente feito. 

VIII. Considerando que a autora é beneficiaria da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

IX. P.R.I.C."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 164047 Nr: 11367-63.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO MOREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denilton Pericles Araujo - 

OAB:18481

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o patrono do 

requerido, para manifestar-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão de fls. 201.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 518285 Nr: 10467-02.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21169

 Primeiro ponto a ser observado que tanto a decisão que suspendeu o 

direito de visitas quanto à revogação da suspensão foram proferidas na 

medida protetiva nº 7751-02.2018.811.0042.Destarte, a decisão 

apresentada como agravada não foi proferida nestes autos e sim na 

medida protetiva, provavelmente o equívoco foi ocasionado pela cópia da 

decisão juntada aos autos, bem como no termo de audiência deu ciência a 

parte autora da decisão. Passo agora a analisar o pedido.Em análise dos 

autos é possível observar que as partes não têm uma convivência 

harmônica, o que está causando danos à saúde da criança (estudo 

psicossocial).Também consta que a criança deseja manter contato com o 

genitor, pois sente falta, saudades, bem como dos irmãos e 

sobrinhos.Nesta medida, restando ausente qualquer evidência de risco, é 

saudável para a menor o convívio paterno.Quanto à declaração de 

matrícula nas aulas de hipismo e ao atestado médico surgem alguns 

questionamentos:- a aula de hipismo não pode ser realizada em outra 

data?- o atestado médico acostado atesta que a criança tem rinite alérgica 

a pelo de animal e não há nada indicando a recomendação da 

atividade.Sendo assim, por ora não vislumbro obstáculo ao esporte ser 

realizada em outro dia da semana, bem como, ao que parece, tal atividade 

não seria recomendada ante a descrição médica de a criança ser alérgica 

a pelo de animal. Posto isso:- indefiro os pedidos de fls. 91/92;- 

recomendo a parte autora que esclareça o equívoco na interposição do 

agravo de instrumento devendo ser direcionado aos autos nº 

7751-02.2018.811.0042 (medida protetiva).II. Int.III. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 500001 Nr: 39064-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES 

- OAB:22849/O, IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - OAB:9486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para, no prazo de 30 dias, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 449767 Nr: 26770-62.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR UGO SOUSA - 

OAB:9611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA HERNANDES 

MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 Autos n. 26770-62.2016.8.11.0042.

I – A pretensão da ré/reconvinte consiste em bloquear o veículo Hyundai 

i30, ao argumento de que contribuiu para o pagamento de seu 

financiamento.

Nesse aspecto, constato que o item II de fl. 413/verso afirmou que o 

mencionado veículo foi adquirido em período anterior a convivência. 

Entretanto, mencionada decisão não considerou o pagamento das 

parcelas durante o período de convivência.

Com efeito, a presunção constante no artigo 1.725 do Código Civil, aliado 

ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, tem como 

consequência reconhecer, neste juízo de cognição horizontal, o direito ao 

recebimento de metade do esforço comum no adimplemento do veículo 

adquirido antes da união estável, porém com parte paga durante a união 

estável, considerando o percentual do auxílio comum e o valor do bem no 

ato do rompimento da convivência.

 Posto isso, acolho o embargo de declaração de fls. 415 e verso para 

determinar a inserção de bloqueio judicial, via RENAJUD, em relação ao 

veículo objeto da demanda.

II – Considerando a finalização do mês de outubro de 2018 resta 

prejudicado o pedido de fls. 416 e verso.

 III – Providencie novo estudo psicossocial, conforme item (iii) de fl. 408.

IV – Certifique a publicação da decisão de fls. 413 e verso e, se for o 

caso, o decurso do prazo para pagamento das custas processuais.

 V – Int.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 438750 Nr: 15214-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMG, PMZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410/MT

 Autos n. 15214-63.2016.8.11.0042.

I – Em análise dos autos, constato que a medida protetiva foi distribuída e 

decidida pelo Juiz de Direito I desta Vara, sendo o mesmo competente para 

análise destes autos.

Posto isso, declino da competência em favor do Juiz de Direito I da 

Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher de Cuiabá/MT.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 428880 Nr: 4357-55.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TADEU DA SILVA - 

OAB:22.930-O, PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - OAB:22327/0, 

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - OAB:12566/O, ROSINEIDE 

JESUS DE ALMEIDA - OAB:25316/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da parte requerida, por meio 

dos seus patronos, via DJE, para comparecer a audiência de instrução 

designada para o dia 28/11/2018, ás 14h30min, a ser realizada na sede 

deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 410821 Nr: 15536-20.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSZ, IVONE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ZUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2030, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a intimação das partes, por meio dos seus respectivos patronos, 

via DJE, acerca da decisão de fls. 132: "I – A sentença não fixa 

honorários advocatícios, porém transcorreu o prazo recursal, inclusive 

com trânsito em julgado, o que impede o acolhimento do pedido de fls. 
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130/131. Posto isso, indefiro o pedido de fls. 130/131. II – Int.Cuiabá/MT, 25 

de abril de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior-Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 413284 Nr: 18172-56.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GEREMIAS LOPES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11192/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a intimação do patrono EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB/MT 11.192, 

via DJE, para em 5 dias justificar/ informar se continua na defesa do 

acusado, nos termos do despacho de fls. 87.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105697 Nr: 2810-77.2017.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PdS, JNGdL, AdSGdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 1) Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 51;

2) Intime-se o advogado dos Requerentes, nos termo do art. 321, do CPC, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, a fim de que os 

Requerentes formulem o pedido de Perda do Poder Familiar incluindo a 

genitora no polo passivo da ação;

3) Publique-se a decisão para ciência do advogado Everton José Pacheco 

Sampaio OAB/MT 5776.

4) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 99835 Nr: 3521-19.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSB, RFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crea Márcia Ferreira de Souza 

- OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...,

 1)Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 231;

2)Intime-se a parte Autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, bem como se manifeste sobre a certidão de fls. 

231;

3)Publique-se a presente decisão para ciência do advogado da 

Requerente Crea Marcia Ferreira de Souza OAB/MT 19291;

4)Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 112788 Nr: 4247-22.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OJDS, MEXDS, WEXdM, WXdM, WKXDM, WXDM, WXdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TXdS, JMDS, DBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Carneiro de Sousa - 

OAB:6990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se ao que parece de Ação de Guarda, no entanto, a presente inicial 

não preenche os requisitos do artigo 319 e 320 do Código de Processo 

Civil. Assim, determino que:

 1) intime-se, o advogado subscritor da inicial, para que, nos termos dos 

artigos 321 do Código de Processo Civil, emende a inicial, sob pena de ser 

aplicado a parágrafo único do artigo 321 do NCPC (Resp. n° 662.693/MA), 

Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma);

2) Publique-se a presente decisão para ciência do advogado da 

Requerente Francisco Carneiro de Souza OAB/MT 6.990;

3) Apensem-se aos autos de Código 112457 e Código 112418;

4) Após, voltem-me conclusos;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 112408 Nr: 3950-15.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, PVNM, 

INNM, OPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLNdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACHSON FRANCISCO 

SLAVIERO - OAB:22782-O

 c) Designo Audiência de Justificação para o dia 30/11/2018 as 16:00 

horas;

d) Intimem-se as partes Selma Lucia Neves Cruz e Orestes Paulo Martins, 

para que compareçam a audiência acima designada acompanhados da 

adolescente Paolla Victória Neves Martins e da criança Isadora Nicolle 

Neves Martins, para serem ouvidas por este Juízo;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112561 Nr: 4063-66.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDC, JBDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, SMDEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 4063-66.2018.811.0063, Protocolo 112561, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96949 Nr: 985-35.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, SSBACP, DNBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

985-35.2016.811.0063, Protocolo 96949, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 96176 Nr: 317-64.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, ACFdS, KCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, CEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Aparecido Souto - 

Defensor Publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15020 B, Jucinei da Silva Nunes - OAB:11799, MURILO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A
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 Vistos etc...,

I – Dê-se vistas os autos a Procuradoria Geral do Estado, bem como a 

Empresa Energisa;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44267 Nr: 1291-77.2011.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOMES SOARES DE 

SOUSA - OAB:23.833/O, Francisco de Assis da Silva Lopes - 

OAB:3675

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1291-77.2011.811.0063, Protocolo 44267, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 107514 Nr: 4338-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRS, RDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGELICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:22.238, GISELE SILVA NASCIMENTO - OAB:11740, 

MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA ALVES - OAB:22036/MT, 

WILLIAN HEMILLIESE ORACIO SILVA - OAB:19.289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, acolho o parecer do Ministério Público de fls. 115 e 

determino que:

1) Intime-se o Requerente para manifestar sobre a petição do Município de 

Cuiabá de fls. 104/110, no prazo de 05 (cinco) dias;

2) Após, dê-se vistas ao Ministério Público na condição de custos legis;

3) Em seguida, voltem-me conclusos;

4) Publique-se a decisão para ciência dos advogados Marcylene Andrade 

Davila S. Alves OAB/MT 22.036 e Willian Hemilliese Orácio Silva OAB/MT 

19.289.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 33961 Nr: 2875-97.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFICIO APOLO TOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Pommot MaiA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procópio Casal Batista 

- OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B, Robson Rondon Ourives - OAB:4998

 Vistos.

Em atenção à petição de fls. 257/260, destaca-se que em virtude da 

p e n h o r a  n o  r o s t o  d o s  a u t o s  0 0 1 . 2 0 1 1 . 0 0 1 . 9 9 7 - 1  

(0047629-04.2011.811.0001), nota-se que se encontra prejudicado o 

pleito de conexão, visto que a fase expropriatória já foi iniciada no referido 

processo.

 Arquive-se provisoriamente enquanto tramita a fase de expropriação nos 

autos 001.2011.001.997-1 (0047629-04.2011.811.0001).

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 38404 Nr: 7286-86.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIMARE PAELO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS - OAB:, Marilton Procópio Casal Batista - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A

 Vistos.

Estando o valor exequendo integralmente consignado em juízo e não 

havendo insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, 

consequentemente, julgo extinta a presente execução.

Intimem-se as partes.

 Arquive-se imediatamente.

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 55472 Nr: 5464-28.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR NUNES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSE MELATTI - 

OAB:11096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 Vistos.

Tendo em vista que o valor exequendo foi integralmente consignado em 

juízo e considerando que há ainda valor residual nos autos, expeça-se 

alvará em favor da parte devedora, observando-se os dados bancários 

por ela indicados, devolvendo o valor excessivo disposto nos autos.

Após, arquive-se.

Cuiabá – MT, ____ de outubro de 2018.

 HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 12661 Nr: 1591-59.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COND.RES.EDIFÍCIO VILLA BELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agda Eduarda Salcedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarissa Bottega - OAB:6650, 

Dione Francisca Maranhão de Queiroz Almeida - OAB:4166, Edson 

Massaiti Igarashi - OAB:6856, Raimar Abílio Bottega - OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a Certidão de Inteiro Teor juntada na movimentação 

111/113 foi expedida há mais de dois anos, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte nos autos cópia atualizada da 

referida certidão, sob pena de frustrar a expropriação.

 Diante do desinteresse da parte credora na adjudicação e na indicação 

de outros meios (art. 881 do CPC), autorizo a expropriação por meio de 

leilão judicial presencial na sede do Fórum da Comarca de Cuiabá (Avenida 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/n - Centro Político Administrativo, 

Cuiabá - MT, 78050-970), agendada para o dia 4 e 12/12/2018.

 Com base na avaliação realizada à fl. 128, fixo como preço mínimo o valor 

de R$205.000,00 (duzentos e cinco mil reais). Com fulcro no artigo 892 do 

CPC, destaca-se que mesmo no segundo leilão o bem não poderá ser 

arrematado por valor inferior ao avaliado, sob pena do lance ser 

considerado vil.

 Eventuais propostas de pagamento parcelado deverá observar o disposto 

no artigo 895 do CPC, destacando que o recebimento destas não implicará 

na suspensão do leilão.

 Em observância do disposto no artigo 889 do CPC e com base na Certidão 

de Inteiro Teor juntada na movimentação 111/113, expeça-se à Caixa 

Econômica Federal, na condição de credora fiduciária (cf. registro 3), 
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dando-lhe ciência do ato expropriatório acima designado. Em anexo, 

encaminhe-se cópia desta decisão e de fls. 111/113 (certidão de inteiro 

teor), 124125 (penhora) e 127/129 (avaliação).

 Considerando que o credor do penhora formalizada no registro 4 e 5 da 

matricula 25651 é o mesmo destes autos, desnecessário a expedição de 

ofícios aos credores que possuam penhora anteriormente averbada.

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 6321 Nr: 234-78.2003.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio do Edifício Strauss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARNALDO FARIAS SANTOS, 

ESPÓLIO DE MARIA DO CARO FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela de Castro Farias 

Santos - OAB:130011/SP

 Intimem-se os herdeiros dos devedores identificados às fls. 446/447, via 

AR, dando-lhes ciência desta execução, da penhora do imóvel, 

oportunizando a devida habilitação do inventariante ou dos próprios 

herdeiros, bem como o pagamento integral do débito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de ordem de imediata desocupação do imóvel e sua 

disponibilidade para usufruto do condomínio durante o tramite destes 

autos. Encaminhe-se em anexo cópia de fl. 333/336.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé formulado nas contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, impõe consignar que, esta penalidade se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC), todavia, em exame dos autos, por ora, não se 

vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o 

caráter manifestamente infundado da parte promovida ou o seu dolo em 

obstar o normal trâmite do processo, razão pela qual, neste momento 

indefiro a aplicação de litigância de má-fé. No entanto, na oportunidade, 

com fulcro no artigo 334, § 8º, do CPC, advirto a parte devedora que atos 

procrastinatórios serão considerados como atentatório à dignidade da 

justiça.

Decorrido o prazo concedido aos herdeiros dos devedores e não havendo 

manifestação, expeça-se mandado de desocupação. Conste-se no 

mandado a ordem de desocupação no prazo de 15 dias, contados da 

intimação, destacando que a desocupação poderá ser evitada com o 

pagamento integral do débito atualizado.

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 55851 Nr: 5846-21.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BALLESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procópio Casal Batista 

- OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nesta data, de ofício, foi procedido pesquisa, via INFOJUD, com o objetivo 

de localizar novo endereço do promovido Alexandre Ballesta, conforme 

anexo.

 Diante do novo endereço localizado da parte promovida, proceda-se nova 

tentativa de citação no endereço acima descrito.

 Na oportunidade, intime-se também, via AR, o atual usufrutuário do 

apartamento, objeto da execução condominial, dando-lhe ciência da 

execução e oportunizando lhe o pagamento da dívida, no prazo de 15 

dias, sob pena de ordem de desocupação e disponibilização do imóvel 

para usufruto do condomínio.

 Restando frustrada a nova tentativa de citação, intime-se a parte 

promovente para que, no prazo de 5 dias, se manifestar sob pena de 

arquivamento.

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 7913 Nr: 1735-67.2003.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Manuel Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Maria Glória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

ADEMAR SANTAN FRANCO - OAB:4255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:2836

 Diante do exposto, reconheço que o valor reivindicado encontra-se 

integralmente quitado e, consequentemente, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Intimem-se as partes

Transitada em julgado, arquive-se.

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125063 Nr: 6023-94.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Felix Jeronimo Alvarez Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Lara Perecin Nociti, Claudio Roberto Natal 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Vieto Machado 

Scaloppe - OAB:OAB/MT 19.531, Antônio Alexandre da Silva Junior 

- OAB:OAB/MT 21.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA 

JR - OAB/MT 21.509 E DR. ALBERTO VIETO M. SCALOPPE - OAB/MT 

19.531 (ADV. DO QUERELANTE), PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

DECISÃO/DESPACHO DE FOLHA N. 61, DEVENDO SE MANIFESTAR E 

REQUERER O QUE ENTENDER NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

DESPACHO/DECISÃO: "Visto Defiro a cota do Ministério Público. Intime-se 

o(a) querelante para manifestar e requerer o que entender de direito, 

assinalando o prazo de 05 (cinco) dias para resposta. Advirta o(a) 

querelante quanto ao disposto no artigo 60, do CPP, no tocante ao instituto 

da perempção como causa de extinção de punibilidade (artigo 107, IV, do 

CP) Expeça-se o necessário e cumpra-se." É O QUE TENHO A 

CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35930 Nr: 2627-49.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPÓSITO DE MADEIRAS SANTO ANTÔNIO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Hugo da Cruz Santos - 

OAB:21852/O

 Intimo o advogado do(s) autor(s) do fato para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprove o cumprimento da composição civil e transação penal 

acordadas em audiência de transação penal.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28110 Nr: 374-25.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Absoluta 

Eirelli EPP, Gerfino Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:3663

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fato acercada distribuição da 

carta precatória n.º 0000994-88.2018.822.0008, Juízo Espigão 

D'Oeste/RO, para que tome(m) conhecimento e diligencie seu cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39918 Nr: 1438-02.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altaner Marques Tomasi Eirelli, Altaner 

Marques Tomasi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fato acercada distribuição da 

carta precatória código n.º79608, Juízo Deprecado Aripuanã/MT, para que 

tome(m) conhecimento e diligencie seu cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39439 Nr: 1114-12.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Realeza Ltda Me, Wagner José de 

Araújo, Sandra Nicoletti Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Vistos.

Em consonância com a cota ministerial de fl. 144, proceda-se a exclusão 

de GILSON BERTOLIN – motorista – do polo passivo deste feito, 

procedendo-se as baixas necessárias.

Outrossim, DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL de fl. 144 e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 28 DE NOVEMBRO DE 2018, às 14h (art. 394, §1º, inciso III, do CPP 

c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), quando, nos termos do artigo 81, da Lei dos 

Juizados Especiais, será oportunizada a apresentação de resposta à 

acusação. Em seguida, será ou não recebida a denúncia, momento em 

que, sendo possível, proceder-se-á proposta de suspensão condicional 

do processo, conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo 

de eventual propositura de transação penal, se cabível.

Expeça-se carta precatória com a finalidade de citar e intimar os 

acusados, devendo ser instruída com cópia da presente denúncia e fazer 

constar que os acusados deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogados e com suas testemunhas, ou apresentar 

requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua 

realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Registre-se, ainda, que o Oficial de Justiça deverá indagar e certificar se 

os acusados pretendem constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

defensor, bem como as razões pelas quais não pretende contratar 

defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento n. 

30/2008-CGJ).

Caso os denunciados aleguem hipossuficiência, nomeio, desde já, o 

Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIRONDON para a defesa da ré, devendo 

a secretaria providenciar a intimação da defesa nomeada para 

comparecer à audiência designada.

RETIFIQUE-SE a capa dos autos, bem como os demais registros.

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40582 Nr: 1865-96.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Star Logística e Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752

 Vistos.

DEFIRO os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 

46.

Assim, determino a exclusão do polo passivo de ELTON APARECIDO 

SBARDELATTI e JOMECI DE ASSIS ARAÚJO BALBINO, com as baixas e 

comunicações de estilo e determino a inclusão de STAR LOGÍSTICA E 

TRANSPORTE LTDA no polo passivo deste procedimento criminal, 

procedendo-se as anotações necessárias.

Visando dar prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência preliminar para o 

dia 5 de fevereiro de 2019, às 15h30.

 Intime-se a autora do fato, preferencialmente, por intermédio de seu 

número de telefone e, alternativamente, por oficial de Justiça, com a 

expedição de carta precatória, se necessário, em seu endereço constante 

nos autos.

 Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500621-37.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO BRITTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte Exequente 

para apresentar os dados bancários, conforme do Provimento de nº 

11/2017 do CM. Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018. Reynaldo B. da F. 

Accioly Junior Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001521-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte Exequente, 

para fornecer os dados bancários, conforme o Provimento nº 11/2017 do 

CM. Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Junior 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505214-41.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 
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autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Sobrevindo os embargos, intime-se a embargada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação. Após, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016964-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016964-18.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZEU GOMES VIEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Recebo a emenda à inicial. No 

despacho de id 14192383 o juízo determinou ao autor “(...)quantificar 

monetariamente no pedido a sua pretensão condenatória, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção.”. Apresentada a emenda não houve a 

determinada alteração do pedido para fazer constar valor ( o qual deve 

estar limitado ao teto dos juizados). Intime-se a parte autora para cumprir 

integralmente o despacho de id 14192383. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025591-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTISOLUCOES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1025591-11.2018.8.11.0041 REQUERENTE:  MULTISOLUCOES 

CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ‘ação de consignação em pagamento’. O 

processo foi redistribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública em 

cumprimento à decisão declinatória de competência, embora a ação tenha 

sido dirigida a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá e distribuído para a 4ª Vara Fazendária. Compulsando 

os autos, verifica-se que a medida pleiteada é incompatível de 

processamento nos juizados, ante a divergência de rito com o previsto na 

lei 12.159/09 e 9.099/95. A Lei 12.153/2009 não prevê dentre as hipóteses 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o que no 

revogado CPC era ação cautelar autônoma, porque já no código 

substituído pelo CPC/2015 possuía rito próprio. Aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública a lei facultou apenas o pedido cautelar incidental, 

conforme determina o art. 3º da Lei 12.153/2009, in verbis: “Art. 3º O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” (g.n.) No caso dos autos, o 

autor identifica que se trata de procedimento que prevê passos 

procedimentais bem diferenciados do rito estabelecido para os juizados 

especiais, É cediço, pois, que a ação de consignação não é admitida no 

âmbito dos Juizados Especiais. A propósito: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

PROCEDIMENTO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA 

PÚBLICA. A Lei n.º 12.153/09 prevê a competência absoluta dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar as causas 

cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos Na hipótese em 

apreciação, não obstante o proveito econômico almejado ser inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, entendo que a complexidade da causa e o 

procedimento especial adotado são incompatíveis com os critérios que 

regem o sistema dos Juizados Especiais. Conflito negativo provido para 

declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública. (TJDFT - 

Acórdão n.1057777, 07112754020178070000, Relator: CARMELITA 

BRASIL 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/10/2017, Publicado no 

DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA - CONSIGANAÇÃO EM PAGAMENTO - RITO ESPECIAL 

DEFINIDO NO CPC - INCOMPATIBILIDADE O PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO 

DO JUIZADO ESPEICAL. 1) - O valor da causa não é o único critério para 

definir a competência do Juizado Especial. 2) - A consignação em 

pagamento demanda procedimento especial definido no CPC que não se 

ajusta ao procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais. 3) - Exigir a 

adaptação dos procedimentos do Juizado Especial para atender ao 

procedimento particular da consignação em pagamento seria desvirtuar o 

propósito da celeridade insculpido no preceito constitucional. 4) - Conflito 

de competência procedente, com declaração de competência do juízo 

suscitado, o da 3ª Vara da Fazenda Pública. Decisão: CONHECER E 

DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.UNÂNIME. Indexação: 

PROCEDÊNCIA, COMPETÊNCIA, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, 

APRECIAÇÃO, AÇÃO JUDICIAL, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, 

IRRELEVÂNCIA, VALOR DA CAUSA, PEDIDO, NECESSIDADE, DILAÇÃO 

PROBATÓRIA, COMPLEXIDADE, MATÉRIA, PROCEDIMENTO ESPECIAL. 

Resul tado sem Formatação:CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA(TJDFT - Acórdão n.782242, 20140020024734CCP, Relator: 

LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 1ª Câmara Cível, Data de 

Julgamento: 28/04/2014, Publicado no DJE: 02/05/2014. Pág.: 62) Nesse 

sentido, tem-se que a pretensão da parte autora não atende às 

especificações da competência desta vara, por se tratar de matéria que 

antes já era e mantem-se vedada ao exame no âmbito dos juizados. 

Assim, a declaração de incompetência é medida que se impõe ante a 

negativa de ambas unidades jurisdicionais, imprescindível suscitar o 

conflito respectivo, conforme determina o CPC/2015. Ante o exposto, 

reconhece-se e declara-se a incompetência deste JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA para processar a AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO proposta por MULTISOLUCOES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI 

– ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO e SUSCITA-SE CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 4ª Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá, na forma do inciso II e parágrafo único do 

art. 66 do Código de Processo Civil/2015. A decisão servirá como ofício. 

Distribua-se com a cópia integral dos autos, documentos necessários à 

instrução do Conflito de Competência. Considerando que há pedido de 

liminar pendente de apreciação, mantenha o Senhor Gestor o processo em 

Secretaria enquanto se aguarda a designação pelo i. Presidente/Relator 

(a) do CC o juízo que irá responder pelas medidas urgentes. Sobrevindo 

tal comunicação, adote-se as providências de estilo. Publicada no sistema 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002269-53.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CAPISTRANO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000731-66.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:" (...) Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

apreciação. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028359-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SERPELONI LONARDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028359-07.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CRISTIANE SERPELONI 

LONARDONI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Notifique-se os representantes 

judiciais da Fazenda Pública e do MT Prev para que se manifestem, sem 

prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da 

Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR INACIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002358-08.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JUCIMAR INACIO DE MORAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Defiro o pedido de 

redesignação de audiência. Promova a secretaria a designação de data 

excluindo o período no qual a parte autora estará ausente da comarca. 

Intimem-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002269-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSNIR TAVARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERNANDES DE NORONHA ALEIXO OAB - MT0013766A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002269-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: OSNIR TAVARES DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança c/c obrigação de fazer, na qual a parte autora pretende obter 

decisão que determine a averbação de tempo de serviço prestado às 

forças armadas para fins de progressão e o seu reenquadramento no 

nível 04, classe B, no cargo de agente da área instrumental, com todas as 

vantagens financeiras (desde 01/08/2011). O feito foi distribuído na Vara 

da Fazenda Pública, cujo juízo declinou da competência por entender que 

o valor da causa permite o processamento da ação neste juizado. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não fixou valor 

certo e determinado para a pretensão de cobrança relativa ao 

reenquadramento com efeitos retroativo e os decorrentes do curso do 

processo, sem a identificação do proveito econômico total razão pela qual 

a ação não pode ser processada neste Juizado, pois demandará fase 

incompatível com o rito. No sistema dos Juizados Especiais não se admite 

liquidação de sentença (art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/95), a qual 

será necessária caso a parte autora venha a sagrar-se vencedora na 

demanda. Acerca da incompetência do juizado para o julgamento de 

causas que envolvem a cobrança de passivos funcionais não 

identificados são precedentes o RI nº 281/2015 (julgamento 14/07/2015 – 

Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes) e o RI nº 1536/2014 

(julgamento 16/12/2014, Rel. Dr. Hildebrando da Costa Marques), na Turma 

Recursal Única. No Tribunal de Justiça a Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob idêntica perspectiva, julgou o 

Conflito de Competência n.º 118752/2015. Recentemente a Corte Estadual 

também se manifestou em processo que envolvia aproveitamento de 

tempo de serviço para fins de progressão com cobrança de retroativos e 

reafirmou a competência das Varas da Fazenda Pública, senão vejamos: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — PRETENSÃO DE 

APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. 

PARA FINS DE PROGRESSÃO DE CARREIRA — RELAÇÃO ENTRE 

SERVIDOR E O ESTADO — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

(60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — COMPLEXIDADE DA 

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA.Nas causas em que se discute 

relação entre servidor e o Estado, o Juizado Especial da Fazenda Pública 

é incompetente para processar e julgar a demanda, independentemente do 

valor atribuído à causa, pois, a competência, em todos os casos, é do 

Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública. Conflito julgado 

procedente. (Conflito de Competência nº 1004234-35.2017.8.11.0000, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO; TJMT, Julg. 24/11/2017 – Rel . Des. Luiz Carlos da Costa). 

Portanto, os precedentes jurisprudenciais supracitados demonstram a 

incompatibilidade do processamento e julgamento da presente ação no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, motivo pelo qual o reconhecimento 

da incompetência absoluta é medida que se impõe. Havendo, pois, decisão 

declinatória de competência pelo juízo da 3ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá e a presente declaração de incompetência 

deste Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, imperioso seja 

suscitado o conflito negativo de competência, conforme determina o 

CPC/2015. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a incompetência do 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar e julgar a 

presente ação e SUSCITA-SE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

em face do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, 

na forma do inciso II e parágrafo único do art. 66 do Código de Processo 

Civil/2015. Serve a presente decisão como ofício. Distribua-se com as 

cópias necessárias à instrução do Conflito de Competência. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024073-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO(A))

GILBERTO LOPES THEODORO OAB - SP139970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 
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(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1024073-83.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA APARECIDA CORSO 

REQUERIDO: INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

INTERMAT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Notifique-se o 

representante judicial da autarquia requerida para que se manifeste, sem 

prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da 

Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Promova a secretaria a exclusão 

do Estado de Mato Grosso do polo passivo no sistema PJe, haja vista que 

não consta referida pessoa jurídica na petição inicial. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001868-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001868-83.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora novamente para emendar a petição inicial juntando aos autos 

comprovante de endereço atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002220-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIA PINTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002220-41.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ACACIA PINTO DA COSTA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos 

autos comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000673-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO OAB - MT0006304A (ADVOGADO(A))

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA OAB - MT22678/O (ADVOGADO(A))

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000673-63.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO LUIS BECKENKAMP 

JUNIOR REQUERIDO: EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, juntando aos autos comprovante de endereço 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001943-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA SCARTON BONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001943-02.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NATHALIA SCARTON BONELLI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual suscitado conflito de competência entre este juízo e 

vara fazendária. O i. Relator designou o suscitante para resolver, em 

caráter provisório, as medidas de urgência. Considerando a decisão 

proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu 

que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema tratados 

nos presentes autos, quais sejam: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e 

o EREsp 1.163.020, bem como determinou a suspensão ([1]), em todo o 

território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que 

versem sobre a questão determino, em cumprimento à decisão proferida 

pelo STJ, que se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da 

modificação da ordem de suspensão determinada por aquela Corte 

Superior. Ressalvo que embora conste pedido de tutela provisória não se 

vislumbra risco que autorize apreciação imediata, haja vista que a 

repercussão é tão somente econômica, portanto, passível de resolução 

após a revogação do sobrestamento determinado pelo Colendo STJ. 

Cancele-se a audiência designada e aguarde-se em Secretaria no lote de 

processos suspensos por força de decisão proferida por Tribunal 

Superior. Sobrevindo comunicação acerca da resolução do conflito de 

competência encaminhe-se ao juízo declarado competente. Intime-se. 

Emerson Luis pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição Legal [1] 

N o t i c i a  d i s p o n í v e l  e m : 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002514-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MUNIL MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002514-93.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MUNIL MARQUES DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora postula: “(...)a procedência do pedido 

principal que é a declaração de direito ao Autor com o desdobramento da 

obrigação de fazer (reconhecer o direito à licença prêmio quinquenal de 

10/11/2001 a 10/11/2015 -prazo já adquirida) e obrigação de pagar 
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(transformar em espécie a licença prêmio).” Requer também a concessão 

de liminar, por ser farta a evidência do direito do Autor. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, 

nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios 

ao excepcional deferimento da tutela. O deferimento de liminar que implique 

em condicionar a administração a realizar eventual liberação de recurso, 

como ocorre no caso dos autos em que a parte autora intenta impor 

obrigação de pagar, não é possível, de forma provisória, face a 

necessidade de observância aos limites impostos pelo art. 2-B[1] da Lei 

9494/97. As vedações legais à concessão de tutela provisória em face da 

Fazenda Pública são aplicadas, de modo a impedir a realização de 

pagamento de forma precária, porquanto indispensável o trânsito em 

julgado para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. 

Isso ocorre porque a Fazenda Pública se submete a regime próprio de 

pagamento. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Intime-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em substituição legal [1] Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a 

liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada 

após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, 

de 2001).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002524-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERACINEY DA SILVA LEITE ZAGO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877/O 

(ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002524-40.2018.8.11.0001 INTERESSADO: VERACINEY DA SILVA LEITE 

ZAGO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se 

de ação de cobrança de diferenças salariais referente a suposto desvio 

de função do cargo de Auxiliar Legislativo para o cargo de Técnico 

Legislativo da Câmara Municipal de Cuiabá, na qual a parte autora postula: 

“A concessão do pedido liminar, para determinar o imediato pagamento do 

salário da Autora a título de desvio de função, evitando maiores prejuízos;” 

O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, não se 

identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela. O 

deferimento de liminar que implique em condicionar a administração a 

realizar eventual liberação de recurso, como ocorre no caso dos autos em 

que a parte autora intenta impor obrigação de pagar, não é possível, de 

forma provisória, face a necessidade de observância aos limites impostos 

pelo art. 2-B[1] da Lei 9494/97. As vedações legais à concessão de tutela 

provisória em face da Fazenda Pública são aplicadas, de modo a impedir a 

realização de pagamento de forma precária, porquanto indispensável o 

trânsito em julgado para a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor. Isso ocorre porque a Fazenda Pública se submete a regime 

próprio de pagamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em substituição legal [1] Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a 

liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada 

após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, 

de 2001).

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002525-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEXLEY JULIO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002525-25.2018.8.11.0001 REQUERENTE: WEXLEY JULIO FERNANDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança com pedido de tutela de urgência . Indefiro o pedido de tutela 

cautelar de exibição de documento em razão da sua dispensabilidade face 

ao disposto no artigo 9º da Lei 12.153/09. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o ESTADO DE MATO GROSSO, com as advertências 

legais e intime-se para apresentar a documentação de que disponha para 

o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RIBEIRO PIAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO OAB - MT0006341A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO OAB - MT15128/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002484-92.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARLENE RIBEIRO PIAI 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. RECEBE-SE o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDER DIOGO MATOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001396-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: HEIDER DIOGO MATOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS que a parte autora HEIDER DIOGO MATOS 

DE OLIVEIRA promove em desfavor de NACIONAL MOTORS 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. É o sucinto relatório. Os Juizados 
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Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

jurídica de direito privado NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DE QUEIROZ STAVARENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO(A))

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1000347-74.2016.8.11.0001 REQUERENTE: HELENA DE QUEIROZ 

STAVARENGO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

proposta por HELENA DE QUEIROZ STAVARENGO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o recebimento mensal de 13 (treze) 

latas de Nutrison Soya Multifiber, 30 (trinta) unidades Equipo Macrogotas 

para dieta da marca Biobase ou equivalente e 30 (trinta) unidades de 

frasco para dieta enteral da marca Biobase ou equivalente. A requerente 

informa que por ser portadora de tumor ovariano com carciniomatose 

peritoneal e infiltração de parede intestinal se alimenta através de sonda 

nasoenteral e por isso necessita do suplemento alimentar. A liminar foi 

deferida (Num. 690108). Citada, a parte requerida apresentou 

contestação. Decido. No Num. 14461191 há a informação de que a 

requerente veio a óbito após ter iniciado o cumprimento da tutela, 

subsistindo o interesse e a necessidade da prolação de sentença que 

efetivamente julgue o mérito da controvérsia, uma vez que foi deferida e 

cumprida a liminar pretendida. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE 

UNIDADE CONSUMIDORA - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - LIMINAR 

DEFERIDA - COMINAÇÃO DE MULTA - AFASTADA - FALECIMENTO DO 

PACIENTE - NECESSIDADE DE CONFIRMAR A LIMINAR- PERDA DO 

OBJETO - AFASTADA - RECURSO PROVIDO . 1. O direito à vida e à saúde 

são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos 

proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames 

e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência 

daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e 

de sua família. 2. Não há que se falar em perda do objeto. [...] Não 

obstante a morte da paciente, após a realização do procedimento 

cirúrgico, não se configura a perda do objeto da demanda, pois existe a 

necessidade de confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, uma 

vez que houve despesas/gastos com o procedimento/tratamento da 

paciente que precisam ser dirimidos, necessitando a reapreciação 

definitiva (...) (Apelação / Remessa Necessária 46931/2017, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)”. 3. A imposição de multa 

cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, 

sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, 

deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da 

obrigação de fazer.(Apelação / Remessa Necessária 99019/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)". 4. Apelo provido. 

(Ap 61334/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, 

Publicado no DJE 23/01/2018)” Analisando a narrativa fática descrita na 

exordial em confronto com os elementos probatórios carreados aos autos, 

especialmente pelo teor do documento juntado no Num. 515176, denota-se 

que a paciente é idosa e estava necessitando, com urgência, do 

suplemento Nutrison Soya Multifiber, eis que é portadora de tumor 

ovariano com carciniomatose peritoneal e infiltração de parede intestinal 

denominado Neoplasia de Ovário – CID 10 C56.9, não possuindo recurso 

financeiro para o custeio do suplemento alimentar, conforme descrito no 

parecer juntado no Num. 7256561. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Assim, demonstrada a 

necessidade do suplemento alimentar, bem como amparado pelos 

elementos de cognição aportados aos autos pela autora, outra solução 

não resta senão a procedência da demanda. Frente ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial e 

CONDENO o Município de Cuiabá a fornecer a parte autora 13 (treze) latas 

de Nutrison Soya Multifiber, 30 (trinta) unidades Equipo Macrogotas para 

dieta da marca Biobase ou equivalente e 30 (trinta) unidades de frasco 

para dieta enteral da marca Biobase ou equivalente, limitando a medida até 

a data do óbito da beneficiária, confirmando a liminar; por corolário, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, 26 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 336/2018

O DOUTOR FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS ETC.

CONSIDERANDO os termos das disposições do Provimento 19/2014-CM, 

de 26 de junho de 2014, e do Edital 019/2018/DF de 26 de outubro de 

2018;

 RESOLVE:

Art. 1º – Instituir a Comissão para o processo seletivo de Fisioterapeutas e 

Psicólogo para atuação nesta Comarca de Rondonópolis, nomeando os 

seguintes Membros:

 Francisco Rogério Barros – Presidente

 Cláudia Beatriz Schimidt – Vice-Presidente

Priscilla Bosco Oliveira Lopes Queiróz – Membro

Mauro Sérgio Pereira de Oliveira – Membro

Milton Pereira – Membro

Adeuzair Francisca dos Anjos Souza – Suplente.

Art. 2º – P.R. Cumpra-se, remetendo cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato grosso.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.
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Francisco Rogério Barros. uiz de Direito Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 019/2018/DF - O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento 19/2014/CM, de 02.07.2014, torna 

público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo 

com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas na área de Fisioterapia e 

Psicologia, para atender os servidores do Poder Judiciário de 

Rondonópolis, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas 

neste edital.

* O Edital n° 019/2018/DF completo ,encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729537 Nr: 10209-85.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEGMAR PIMENTA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A-CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MEJDALANI PEREIRA - 

OAB:128457/SP

 INFORMO ao Cartório do Distribuidor o pagamento das Custas 

Processuais e Taxas Judiciárias no valor de R$ 619,31 (Guia de 

Recolhimento nº 54244.303.10.2018-0) e até a presente data NÃO 

comprovou nos autos o pagamento do valor referente ao Distribuidor, 

devidamente intimado pelo DJE nº 10355 em 10/10/2018 às fls.283, para a 

devida anotação de AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme 

disposto no Art.8º do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799081 Nr: 13953-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K & M CRISTAL PROMOTORA DE EVENTOS E 

LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 13953-20.2015.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IZILDA DE JESUS

PARTE REQUERIDA: K & M CRISTAL PROMOTORA DE EVENTOS E 

LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): K & M Cristal Promotora de Eventos e 

Laboratorio Fotografico Ltda, CNPJ: 07300087000161, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 137,76

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729155 Nr: 9873-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA PEREIRA CAMPOS, ADEGILSON BARROSO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 9873-81.2013.811.0003

ESPÉCIE: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOANA PEREIRA CAMPOS e ADEGILSON 

BARROSO DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: JOSÉ CÍCERO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerido: José Cícero da Silva, Cpf: 01432126482, 

brasileiro(a), solteiro(a), serralheiro, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 
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agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 137,76

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426255 Nr: 8398-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE FAUSTINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 INFORMO ao Cartório do Distribuidor o pagamento das Custas Judiciais e 

Taxas Judiciárias no valor de R$ 482,68 (Guia de Protesto nº 

35741.303.10.2018-0) e até a presente data NÃO comprovou nos autos o 

pagamento do valor referente ao Distribuidor, devidamente intimado via 

DJE nº 10198 em 16/02/2018, para a devida anotação de AVERBAÇÃO, 

às margens da Distribuição, conforme disposto no Art.8º do Provimento 

012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68339 Nr: 3665-09.1998.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIVINO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 3665-09.1998.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIO DIVINO BENTO

INTIMANDO(A, S): Executado: Antonio Divino Bento, Cpf: 28222164287, 

brasileiro(a), casado(a), taxista, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 227,31

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 136,83

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 53,54

Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 10850-98.1998.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ LUZIA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 10850-98.1998.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: BEATRIZ LUZIA MIRANDA

INTIMANDO(A, S): Executada: Beatriz Luzia Miranda, brasileiro(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 
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Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 149,60

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 137,76

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 99,30

Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800982 Nr: 14752-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIMENTA DOS SANTOS & SANTOS LTDA, 

GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS, VALDETE PIMENTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 INFORMO ao Cartório do Distribuidor que, o Executado efetuou o 

pagamento das Custas Processuais e Taxas Judiciárias no valor de R$ 

499,39 (Guia de Protesto nº 36059.303.10.2018-0) e até a presente data 

NÃO comprovou nos autos o pagamento do valor referente ao Distribuidor, 

devidamente intimado via DJE nº 10228 de 04/04/2018, para proceda a 

devida anotação de AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme 

disposto no Art.8º do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741001 Nr: 2672-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO SÉRGIO MAGALHÃES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOGIVAL SOUZA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DURAN VILELA - 

OAB:OAB/MT10.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INFORMO ao Cartório do Distribuidor que, o Exequente efetuou o 

pagamento das Custas Processuais e Taxas Judiciárias no valor de R$ 

474,57 (Guia de Protesto nº 36016.303.10.2018-0) e até a presente data 

NÃO comprovou nos autos o pagamento do valor referente ao Distribuidor, 

devidamente intimado via DJE nº 10287 em 05/07/2018, para proceda a 

devida anotação de AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme 

disposto no Art.8º do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432910 Nr: 1574-23.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO ALVES DA SILVA, SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS - OAB:8822-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT/10133, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A

 CERTIFICO que efetuaram o pagamento EQUIVOCADAMENTE das Custas 

referente ao Cartório do Distribuidor ao FUNAJURIS, através de Guia de 

Recolhimento nº 35997.303.10.2018 no valor de R$ 60,23, o qual deveria 

ser efetuado, na conta do Banco do Brasil, agência 0551-7, conta 

corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor,o qual foi 

devidamente intimado via DJE nº10251 em 09/05/2018 às fls.234. ). 

Outrossim, INFORMO ao Cartório do Distribuidor, para a devida anotação 

de AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme disposto no 

Art.8º do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado..

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000976-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO CARLOS DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000976-42.2016 Ação: Busca e Apreensão Autora: Bv Financeira S.A. 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Edivaldo Carlos da Silva Vieira. 

Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de (id.14334457), hei 

por bem em deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo 

prazo de (60) sessenta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a 

autora, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) 

cinco dias (artigo 485, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003346-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISBELA APARECIDA BERNARDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR PEREIRA DE MOURA OAB - MT19196/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003346-91/2016 Ação: Rescisão Contratual por Inexecução Voluntária 

c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos Autores: Nelson Silveira 

Carvalho e Outra. Ré: Florisbela Aparecida Bernardo. Vistos, etc. 

Considerando os petitórios de (fl.121 e fl.123 – correspondência 

ID8315599 e 10705135), designo audiência de conciliação para o dia 23 de 

janeiro de 2019, às 10h30min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 25 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010186-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES JANETI KELM - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010186-49/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S/A. 

Ré: Ines Kaneti Kelm - ME. Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de INES KANETI KELM - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de busca e apreensão 

liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009864-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANDIDA GOMES ALVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009864-29/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Joana Cândida Gomes Álvares Réus: Banco Cetelem S/A e Outros. Vistos, 

etc. JOANA CÂNDIDA GOMES ÁLVARES, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Ressarcimento e Repetição de Indébito” em desfavor de 

BANCO CETELEM S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A e BANCO BRADESCO S/A, pessoas jurídicas de 

direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, narrando os fatos de forma pormenorizada, 

especificando os valores debitados pelos réus na conta/benefício da parte 

autora, nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil sob pena 

de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 24 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010062-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PAULO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANTONIO AGUIAR DA SILVA (AUTOR(A))

ELNI ELISA WILLMS (AUTOR(A))

CARMEM LUCIA DE SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

LUCINDA BENTO FERREIRA (AUTOR(A))

EUTO DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

ELIANE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

DIRCE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VALDSON RAMOS SODRE (AUTOR(A))

CRISTIANE FERREIRA PORTUGUES (AUTOR(A))

EUNICE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROUSENIR VENANCIO SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRE AUGUSTO DE BARROS SILVA (AUTOR(A))

JONAS LUCIANO DA SILVA (AUTOR(A))

SIDNEI DE OLIVEIRA GONCALVES (AUTOR(A))

ALIRIO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS ALEXANDRE SPANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010062-66/2018 Ação: Ordinária Autores: Valdson Ramos Sodre e 

Outros. Réus: Sul America Companhia Nacional De Seguros e Outros. 

Vistos, etc. VALDSON RAMOS SODRE e OUTROS, com qualificação nos 

autos, ingressaram neste juízo com a presente “Ação Ordinária” em 

desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., pessoas jurídicas de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) acostando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins) respectiva a cada um dos autores, devidamente atualizada (todos 

os autores individualmente, eis que os documentos juntados aos autos 

não se prestam para tanto), em observação ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil; b) juntando aos autos o comprovante de 

endereço no qual os autores Euto da Silva Barbosa, Dirce de Oliveira e 

Rousenir Venancio Silva figurem como titulares ou, sendo em nome de 

terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de residência 

assinada pelo titular da unidade consumidora (art.320, CPC); c) 

comprovando a legitimidade ativa, acostando aos autos o contrato firmado 

com as seguradoras, bem como, juntando o comprovante de quitação dos 

respectivos imóveis, nos termos do art. 320 do CPC. Transcorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 24 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009823-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRA GALVAO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009823-62/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Altamira 

Galvão Pires. Réu: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. ALTAMIRA GALVÃO 

PIRES, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Indenização por Danos Morais” em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, sociedade de economia mista, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins), eis que, na peça vestibular, a autora informa ser autônoma e o 

documento de (fl.22– correspondência ID 16017364) é insuficiente à 

formação do convencimento deste magistrado, cumprindo integralmente o 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 495 de 824



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009915-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIBEIRO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009915-40/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais. 

Autora: Claudia Martins de Almeida. Réu: Fabio Ribeiro - ME. Vistos, etc. 

CLAUDIA MERTINS DE ALMEIDA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais” em desfavor FABIO RIBEIRO - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC, 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. a) indicando corretamente o endereço da parte autora, eis 

que o indicado na peça vestibular difere do endereço informado nos 

documentos de (fl.23; fl.31; fls.35/36; fl.40, fl.42/46 – correspondência ID 

16042272; ID 16042283; ID 16042287-fls.02/03 e fl.07; ID 16042541- fls. 

01/05), bem como da declaração de (fl. 67 – correspondência ID 

16096076-fl.01 e fl.03) (art.320, CPC); b) acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite ou extrato emitido pelo INSS informando o valor do benefício), 

cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 24 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009841-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOHANA KAYNE RAMALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009841-83/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

S.A. Ré: Mohana Kayne Ramalho. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S.A., 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de MOHANA KAYNE 

RAMALHO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e 

apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010060-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA APARECIDA FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010060-96/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá-MT 

Autor: Banco Bradesco S/A. Réu: Maisa Aparecida Ferreira Silva. Vistos, 

etc. BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

MAÍSA APARECIDA FERREIRA SILVA, com qualificação nos autos, 

vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, 

servindo a cópia como mandado. Caso a secretaria observe a falta de 

alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada 

junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de 

devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas 

necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010228-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010228-98/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Nova Mutum 

– MT Autor/Exequente: Wesley dos Santos Lopes. Réu/Executado: C K F 

Bernardes Construções ME. Vistos, etc. WESLEY DOS SANTOS LOPES, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de C K F BERNARDES CONSTRUÇÕES ME, 

pessoa jurídica de direito privado, vieram-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Primeiramente, retifique-se o polo passivo da presente carta precatória, 

devendo constar como réu/executado C.K.F. Bernardes Construções Me. 

Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) 

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 24 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010009-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MONCAO VELOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE HEIDRICH DE VASCONCELOS MOURA OAB - RO7497 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010009-85/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Rodrigo 

Monção Velozo. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Vistos, etc. RODRIGO MONÇÃO VELOZO, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) qualificando as partes correta e completamente, eis que 
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os dados se encontram incompletos, especificamente no que tange ao 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da ré, nos termos do artigo 

319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP; b) acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil (art.98, 

CPC); c) juntando aos autos o comprovante de endereço atualizado no 

qual o autor figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o 

mesmo venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo 

titular da unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 

do Código de Processo Civil; d) acostando aos autos cópia do laudo 

pericial comprobatório das lesões alegadas. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Roo-MT, 24 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010224-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDSON KEVEN BORGES MARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1010224-61/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Guidson 

Keven Borges Marim. Réu: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc. GUIDSON KEVEN BORGES MARIM, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT” em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção do feito 

nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC: a) elucidando na peça 

vestibular qual lesão o autor sofrera, eis que da narrativa dos fatos e da 

documentação acostada aos autos não ficara evidenciada a referida 

lesão, nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil; b) 

carreando aos autos o comprovante de endereço atualizado no qual o 

autor figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo 

venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010266-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA DE LIMA BROETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1010266-13/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autora: Fernanda 

Pereira de Lima Broetto. Réu: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc. FERNANDA PEREIRA DE LIMA BROETTO, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT” em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, elucidando na peça vestibular 

qual lesão a autora sofrera, eis que da narrativa dos fatos e da 

documentação acostada aos autos não ficara evidenciada a referida 

lesão, nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010339-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA MARTINS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010339-82/2018 Ação: Busca e Apreensão. Autor: Banco Itaucard 

S/A. Ré: Daniella Martins Souza. Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor DANIELLA MARTINS SOUZA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão 

liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, a) indicando o correto valor da causa, eis que o valor 

indicado à (fl.06 – correspondência ID 16115088, fl.05) é incompatível com 

a planilha apresentada pela parte autora à (fl.34 – correspondência ID 

16115247, fl.08), nos termos do artigo 319, V, do Código de Processo 

Civil; b) recolhendo as custas e taxas, considerando o valor da causa 

devidamente retificado, bem como, comprovando seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º 

do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010579-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHENIFFER DAMASCENA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010579-71/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Ré: Jheniffer Damascena Rocha. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de JHENIFFER DAMASCENA ROCHA, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, 

nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729525 Nr: 10201-11.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO APARECIDO DE VITTO E OUTROS, GILBERTO 

DE VITTO, GILBERTO DE VITTO, GILBERTO DE VITTO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIVO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA, 

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AXA CORPORATE 

SOLUTIONS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SCHALCH - 

OAB:SP/113.514, KEILA MANANGÃO - OAB:327.408 SP, LEONARDO 

SULZER PARADA - OAB:11846, RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - 

OAB:OAB/SP209974

 Dos advogados das partes, para manifestarem sobre o petitório da parte 

requerida de fls. 1184/1185, no prazo de (5) cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775133 Nr: 4305-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA ADRIANA RESMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER CORREIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7103-B, CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 Do advogado da exequente para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 70/73

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731824 Nr: 12144-63.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRAYNE DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERREIRA DE SENA PEREIRA, 

ALCIONE PEREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Do advogado da parte autora para impugnar a contestação de fls. 

140/141, apresentada pela defensoria pública, curadora especial dos 

requeridos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794712 Nr: 12244-47.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ITACARAMBI PINHEIRO E CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, 

EXCELENCIA TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733370 Nr: 13389-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN DE OLIVEIRA ME, KELEN ZANIN 

OLIVEIRA, CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 267407 Nr: 1479-42.2000.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILDA LIMA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVER PHILIPPE GOULART-YOUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438, LUCIANA FERRAZ DIAS - OAB:7660/MT, 

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 36299 Nr: 77-62.1996.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA 

LTDA, JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT

 Do advogado da exequente para que, no prazo de 5 (cinco)dias, 

manifeste sobre o decurso de prazo de intimação da arrendatária sem 

comprovar o depósito judicial (certidão de fl. 531).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 297421 Nr: 94-54.2003.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVER PHILIPPE GOULART-YOUNG, BRUNA 

KAROLINA GOULART-YOUNG, MANOEL DIAS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO GOMES, CILDA LIMA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769584 Nr: 1963-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BALBINOT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594/MT
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 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 102658 Nr: 832-47.2000.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA CAROLINA GOULART-YOUNG, OLIVER 

PHILIPPE GOULART-YOUNG, MANOEL DIAS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710013 Nr: 4961-75.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704688 Nr: 12666-61.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MARTINS CARDOZO 

DIAS - OAB:252.569/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 200.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 808708 Nr: 17582-02.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA BOZELLI BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S E R GLASS VIDROS BLINDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO MELLO CASADO - 

OAB:138047

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 785574 Nr: 8460-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RODRIGUES COSTA 

- OAB:21529/GO

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto ao 

petitório de fl. 134.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 761529 Nr: 14261-90.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAMOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES LEAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:MT/12.103, ANDRÉ ROCHA DE SOUZA - OAB:20.964, NALVA 

MILTA DE SOUZA B. MELO - OAB:15.898, ZOROASTRO RIBEIRO 

CASTRO FILHO - OAB:15214

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707709 Nr: 2521-09.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA 

- EPP OU SOCIEDADE EDUCACIONAL RONDONOPOLITANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVAL PHOL MOREIRA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 Considerando o lapso temporal do petitório de fls. 105, no qual o 

exequente requer suspensão do processo por 30 (trinta) dias, impulsiono 

os autos para intimação do mesmo, para no prazo de 10 (dez) dias 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739896 Nr: 1917-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA IRENE TOSTA JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ALVES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão negativa do oficial de justiça de fl. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795506 Nr: 12596-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO 

SOCORRO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA DE CAIRES, M P TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão do oficial de justiça de fl. 116.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805850 Nr: 16631-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA, ALEXANDRO GAERTNER, 

RICHARD GAERTNER, GEORGE GUIDO GAERTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA, RODRIGO CARDOSO 

MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:OAB/MT15285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o lapso temporal do petitório de fls. 88, no qual o 

requerente requer suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta)dias, 

impulsiono os autos para initmação do mesmo, para no prazo de 10 (dez) 

dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 22814 Nr: 630-46.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO NUNES MARRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça via Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

DILIGÊNCIA(S) A RECOLHER: 01 Diligência(s) – Bairro: Centro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445106 Nr: 288-73.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R C BARRETO FILHO ME, ROGERIO 

MARTINELLI LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o lapso temporal do petitório de fls. 158, no qual o 

exequente requer a concessão de prazo de 10 (dez) dias, paraas 

providências devidas, impulsiono os autos para intimação do mesmo, para 

no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o deposito da diligência, nos termos da 

intimação de 29/08/2018, sob as penas da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393639 Nr: 7175-15.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVANIR RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão do oficial de justiça de fl. 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729747 Nr: 10393-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALONE GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/ MT 15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21.442-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para 

manifestar-se nos autos quanto aos petitórios de fls. 222/225 e 228/229.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450593 Nr: 5773-54.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASUT AUTO POSTO LTDA EPP, SUETONIO DE 

FREITAS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFIBRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, OSVALDO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BICALHO GALACHO - 

OAB:212711/SP, VALGNEY DE OLIVEIRA - OAB:10188/MT

 Do advogado Eduardo Henrique de Souza para, no prazo legal, manifestar 

quanto ao petitório de fls. 583/585.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773403 Nr: 3727-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA ASTUTTI DELGADO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CÂNDIDA SILVA 

FERREIRA - OAB:MT P697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B

 Considerando o lapso temporal do petitório de fls. 52, no qual o exequente 

requer a concessão de prazo de 10 (dez) dias, para jutada de cálculo 

atualizado, impulsiono os autos para intimação do mesmo, para no prazo 

de 05 (cinco) dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 90153 Nr: 1198-23.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS APARECIDO QUIROGA RODRIGUES, 

BENJAMIN ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Intima-se o (a) advogado(a) da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da precatória de fls. 296/299 

e Certidão de fl. 300.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 802819 Nr: 15526-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C R PASSAGEM E TURISMO LTDA ME, VIAÇÃO ARAÉS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 Intimação dos advogados das partes para cientificá-los sobre a sentença 

de fls. 15/17: " Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por JOSÉ DO CARMO GUIMARÃES, com qualificação 

nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, para condená-la ao 

pagamento da importância de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e 
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sete reais, cinquenta centavos) devendo incidir juros 1% ao mês e 

correção monetária – INPC -, àqueles a partir da citação e correção a 

partir da data do sinistro, bem como nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728983 Nr: 9715-26.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DO CARMO GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT/8506-A

 Intimação dos advogados das partes para cientificá-los sobre a parte 

dispositiva de fls. 126/127: " Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por JOSÉ DO CARMO 

GUIMARÃES, com qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos 

autos, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (um 

mil, seiscentos e oitenta e sete reais, cinquenta centavos) devendo incidir 

juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da 

citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722280 Nr: 3295-05.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da requerente para cientificá-la sobre a parte 

dispositiva da sentença de fls. 119/121: " Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente “Ação de 

Cobrança”, promovida por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

ALBINO JOSÉ ALVES, com qualificação nos autos, para condenar o réu 

ao pagamento da importância de R$ 16.768,52 (dezesseis mil, seiscentos 

e setenta e oito reais, cinquenta e dois centavos), devendo incidir juros de 

mora – 1% ao mês - a partir da citação e correção monetária – INPC - 

quando do vencimento. Condeno-o, também, no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor do débito devidamente atualizado".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746949 Nr: 6139-88.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DARCI DERKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LAJES IND E COM DE ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Intimação dos advogados para cientificá-los sobre a parte do dispositiva 

da sentença de fls. 158/160: " Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE, a presente “Ação de 

Cobrança”, promovida por ANTONIO DARCI DERKOSKI, em desfavor de 

BIG LAJES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO 

LTDA, com qualificação nos autos, para condenar o autor no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento), sobre o valor à causa, o qual deverá ser corrigido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706698 Nr: 1429-93.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, 

IVONE HULLER HISTER, BENO HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de 30/09/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 801200 Nr: 14841-86.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Intimação dos advogados das partes para cientificá-los sobre a parte 

dispositiva da sentença: " Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a presente "Ação Sumária 

de Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por CLAUDIO ANTONIO 

FERREIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos 

autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em (10%) dez por cento sobre o valor 

dado à causa, a qual deverá ser corrigida, observando-se o disposto no 

artigo no parágrafo 3° do artigo 98 do Código de Processo Civil. Autorizo o 

levantamento da importância depositada ao senhor perito, mediante as 

cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 761664 Nr: 14328-55.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARLOS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, JOSIAS DIAS DA SILVA - OAB:

 Assim, declaro o erro material existente na decisão, cujo item passa a ser 

“o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do 

Código de Processo Civil.”

 Na parte que não foi objeto da correção, permanece a decisão como 

lançada.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Procedente os presentes embargos de declaração intentado por Ailton 

Carlos da Fonseca, com qualificação nos autos, na forma acima exposta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775517 Nr: 4455-94.2015.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA MATTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS, 

JOSÉ CARLOS DE MATOS, RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO, WEVERTON 

WURZIUS, EVELYN WURZIUS, MARLENE DE OLIVEIRA BORGES 

FERNANDES, ADAM WURZIUS, EDEVIRSON DE CARVALHO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Intimação do advogado dos requeridos, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito dos honorários do perito, conforme decisão de fls. 

234/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 783465 Nr: 7585-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. REZENDE SALLES, GUSTAVO REZENDE 

SALLES, CARLA VANESSA CAMARGO DA SILVA, BRUNO HENRIQUE 

CAMARGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:56.918 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7585-92.2015

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: G. Rezende Salles e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando que o feito encontra-se paralisado por desídia exclusiva da 

parte exequente, a qual manifestou-se em 14.08.2018, pugnando pela 

dilação de prazo para cumprir a decisão de (fl.52), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794287 Nr: 12046-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENO HISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872, LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - OAB:211796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

Contestação de fl.88/89.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 870656 Nr: 6807-54.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. REZENDE SALLES, GUSTAVO REZENDE SALLES, 

CARLA VANESSA CAMARGO DA SILVA, BRUNO HENRIQUE CAMARGO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de (15) 

quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de 

outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419495 Nr: 1818-83.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VIPPS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA 

PORTELA - OAB:7387/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, retirar a certidão de 

protesto junto a secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752971 Nr: 9287-10.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITANA SERVICOS 

ESPECIALIZADOS LTDA, NEI ALONSO MATURANA BOHRER JUNIOR, 

ARYADNE MARTINS SOARES BOHRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MORTARI - 

OAB:OAB/SE533B

 DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de (15) 

quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 
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manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de 

outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814781 Nr: 1124-70.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intimação dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestar 

quanto ao laudo pericial de fls. 89/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822755 Nr: 3878-82.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERRIGTHON SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:20945

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração de fls. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730549 Nr: 11122-67.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BISPO E MORENO LTDA ME, ELAINE APARECIDA 

MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, AFC COUROS LTDA 

ME, ALTAIR SOARES DE SOUSA ME, DELMA LUCIA GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A, DEISI VIEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Intimação do advogado do exequente para no prazo de 05 (cinco) dias 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 725051 Nr: 6016-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALAMONI E CIA LTDA -ME, MARIZA HELENA 

PALAMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT7708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para, no prazo legal, 

manifestar quanto a certidão negativa do oficial de justiça de fl. 146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787273 Nr: 9131-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDIO SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

Contestação de fls. 72/73, apresentada pela defensoria pública, curadora 

especial do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764606 Nr: 15615-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDE DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C N RIBEIRO - 

OAB:MT/12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:MT/5308 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal requerer o que 

de direito, em face da devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756195 Nr: 10956-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS, ALEXANDRE AUGUSTIN, ÁGUA BONITA 

REFLORESTAMENTO LTDA, GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:MT/10962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora a requerer o que de direito nos autos, face a 

petição juntada às fls. 109/163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706360 Nr: 1074-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.S OLIVEIRA E CIA LTDA ME, ROSINEI DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA TEREZINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - 

OAB:MT23263, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal manifestar-se nos autos quanto à Exceção de 

Pré-executividade de fls. 95/99.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 802853 Nr: 15550-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA LEAO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO PRETEL BERNARDELLI, 

MELISSA CRISTINA PRETEL BERNARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a Contestação de fl. 97/98, apresentada pela defensoria pública, 

curadora especial dos requeridos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780878 Nr: 6543-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI ODETE TONIOLLI, JRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DA SILVA LARA - 

OAB:OAB/MT Nº 22.93, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT

 Do advogado da parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar quanto aos documentos fornecidos pelo convênio Renajud, nos 

termos do despacho de fl.91

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415292 Nr: 10923-21.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MARCIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a resposta da Carta Precatória de fls. 78/79.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722763 Nr: 3772-28.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO DOURADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT, MOISES MARQUES NOBREGA - OAB:60642

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO, o 

presente processo, aforado por ADRIANA FERREIRA, com qualificação 

nos autos, em desfavor de PAULO FRANCISCO DOURADOS, com 

qualificação nos autos, e o faço com amparo no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido, devendo 

ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819770 Nr: 2830-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDEMAR LIRA NAZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIR CENTURIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:17225/B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2830-88.2016

Ação: Imissão de Posse

Autor: Gildemar Lira Nazário.

Réu: Valtair Centurião.

Vistos etc...

GILDEMAR LIRA NAZÁRIO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de VALTAIR 

CENTURIÃO.

Devidamente citado, apresentou contestação e, instada a se manifestar, a 

parte autora impugnou a defesa, restando declinada a competência do 

feito a este juízo em razão de conexão, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Aguarde-se o cumprimento do apenso, eis que serão decididos 

conjuntamente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724539 Nr: 5528-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA APARECIDA OUTO ARAUJO, KATIA 

APARECIDA OUTO ARAUJO- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.97), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelas executadas, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria.Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de 

outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 801944 Nr: 15176-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTAIR CENTURIAO RODRIGUES, ESPÓLIO DE PEDRO 

FELIX DA SILVA, CARMEM SEBASTIANA EGUEZ ARROYO SOTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEMAR LIRA NAZÁRIO, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, MÁRCIO ANTONIO 

GARCIA - OAB:MT/12104

 DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de (15) 

quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 
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356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de 

outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727487 Nr: 8359-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE OSVALDO CORREA BORGES, RICARDO 

CORREA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANTÔNIO MAIQUE - 

OAB:OAB/SP -87853

 “(...) Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito às (fls.173/174), e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria.Por fim, intime-se a parte exequente, para 

que no prazo de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR 

d i s p o n í v e i s  n a  e s c r i v a n i a ,  a p ó s 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 872629 Nr: 7508-15.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIEGAS ORLATO & SOUZA LTDA - LVX LOGISTICA 

FLORESTAL, LUIS PAULO SOUSA ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Da advogada da requerente para que, no prazo de 15 (quinze)dias, 

ofereça réplica à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 741628 Nr: 3072-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA MENDONÇA CIRINO, NATALINO CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINA NEVES COELHO, APARECIDO ROBERTO 

CIRINO, CÍCERO FERNANDES DA SILVA, MARIA FERREIRA DA SILVA, 

ERASILENE MARIA FREITAS SILVA, MAURO MENDES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado dos requerentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste sobre o decurso de prazo de citação dos confinantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781720 Nr: 6862-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão do oficial de justiça de fl. 60.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719278 Nr: 309-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIRAMAT ESTILO E DESING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CALVES SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 “(...)Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.116), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria.Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do 

convênio oferecido pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro 

apenas e tão somente a busca on line de veículos em nome da parte 

executada (fl.116), conforme se verifica pelos extratos em anexo.Lado 

outro, indefiro os demais pedidos constantes à (fl.116), eis que o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso não possui tais convênios.Ademais, 

indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos da ação trabalhista de n° 

000985-46.2017.5.23.0021 (fl.119), haja vista o acordo entabulado entre 

as partes naqueles autos, conforme documento anexo. Por fim, intime-se a 

parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, manifeste-se sobre 

as declarações de IR disponíveis na escrivania, bem como, sobre os 

extratos do “Bacenjud” e “Renajud”, após conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437066 Nr: 5734-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGNORI, PISSINI E MARQUESINI SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L CAMILO RESTAURANTE ME, EZIO FRANCA 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 15.549, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 

- OAB:MT/4478

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para no 

prazo legal, requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730185 Nr: 10776-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CELSO JARDIM RODRIGUES DA 

CUNHA, SEBASTIAO RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8194A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão do oficial de justiça de fl. 129

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438867 Nr: 7534-57.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, MILTON DE SOUZA VIANA, SUEILA LAIS ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão do oficial de justiça de fl. 184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 351508 Nr: 6605-97.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO, ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Dos exequentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que de 

direito, tendo em vista o decurso de intimação do executado sem 

manifestação sobre a penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 334008 Nr: 3562-89.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO GODIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3562-89/2004

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807906 Nr: 17314-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 15.750-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº17314-45/2015

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791345 Nr: 10803-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE MATTOS MARQUES, MARCELO 

FERNANDES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10803-31/2015

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 do outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438834 Nr: 7501-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS
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PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7501-67/2010

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778323 Nr: 5563-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA PETRI QUEIROZ, AGACCI NETO & FRAGA 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FRAGA - 

OAB:OAB/SC18026, PEDRO ARY AGACCI NETO - OAB:MT/14.163-A, 

PEDRO ARY AGACCI NETO - OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT15285

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5563-61/2015

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447892 Nr: 3071-38.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILEY APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SAMPAIO DE PAULA, ROSICLER 

SBEGHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840-0

 "(...) Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.323), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria.Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de 

outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773362 Nr: 3712-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA PEREIRA DA SILVA 

CONSULTORIA ME, MARINALVA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 

17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.72), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelas executadas, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria.Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de 

outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 285308 Nr: 1004-18.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO E MORAES LTDA CENTER FREIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº1004-18/2002

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Banco Bradesco S.A. e Outra.

Executada: Araújo e Moraes Ltda – Center Freios.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.203), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.193/194) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (2) duas últimas declarações 

apresentadas pela parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as 

em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714976 Nr: 10226-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA APARECIDA BATISTA REZENDE, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 

- OAB:MT/4478

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10226-58/2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Marli Terezinha Mello de Oliveira.

Executada: Valéria Aparecida Batista Rezende.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.405), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.393/394) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pela parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as 
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em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 377922 Nr: 6233-17.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP, 

ISABELA ALVES BUOSI - OAB:20.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº6233-17/2006

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Galvani Indústria Comércio e Serviços Ltda.

Executado: José Aparecido Bianchini.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.215), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fl.206) e, via de consequência, nesta 

data, fora realizada a consulta da última declaração apresentada pela 

parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-a em pasta própria 

junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446553 Nr: 1735-96.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CAMACHO, REGINA 

SOUZA AGUIAR CAMACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - OAB:10505/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1735-96.2011

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo.

Executados: Antônio Carlos Camacho e Regina S. Aguiar Camacho.

 Vistos, etc...

Considerando os termos dos petitórios de (fls.211/218) e de (fls.219/220), 

bem como, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o 

demonstrativo elaborado pela Senhora Contadora Judicial está correto, 

assim, hei por bem em HOMOLOGAR o cálculo de (fls.212/215), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ademais, verifica-se que a parte executada não efetuou o depósito do 

saldo encontrado pelo cálculo judicial, deste modo, determino a intimação 

da parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de 

(5) cinco dias, requeira o que de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 392911 Nr: 6480-61.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK ABREU PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERSO NAVES DA SILVA, SILMARA LAURA 

LEMES TEIXEIRA MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 1.663

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE 

RONDONÓPOLISPRIMEIRA VARA CÍVELProcesso nº 6480-61.2007Ação: 

Execução de SentençaExequente: Erick Abreu Pinheiro.Executados: Terso 

Naves da Silva e Silmara Laura L. T. Marques Me.Vistos, 

etc...Considerando os termos do petitório de (fl.571) e da certidão de 

(fl.572), comprovando a concordância tácita da parte executada, hei por 

bem em HOMOLOGAR o cálculo de (fls.560/570), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.Nesse sentido, a jurisprudência assente 

que:“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

VALOR DO DÉBITO APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - 

CÁLCULO HOMOLOGADO - INTIMAÇÃO DAS PARTES – REGULARIDADE - 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO – 

HOMOLOGAÇÃO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. (...)13/02/2008, TJMT) De outro lado, observa-se dos 

autos que não fora avaliado o imóvel de matrícula nº 25.216 do CRI local, 

penhorado no importe de (50%) cinquenta por cento, entretanto, 

denota-se que apenas o imóvel de matrícula nº 104.646 é suficiente para 

garantir a presente demanda, assim, a fim de evitar eventuais alegações 

de nulidade, determino a intimação da parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, informe se pretende 

prosseguir em relação à expropriação dos dois imóveis e/ou requeira o 

que de direito.Em caso afirmativo, determino o imediato cumprimento da 

decisão (fl.518), procedendo-se a avaliação do imóvel 

remanescente.Vindo aos autos, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (5) cinco dias.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 904508 Nr: 6698-06.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MARINHO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE ANICESIO - OAB:18944, 

ROMARIO ALMEIDA FREIRE - OAB:24634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6698-06/2018

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Lucas Marinho Fernandes.

Embargada: Ana Paula dos Santos.

 Vistos, etc.
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LUCAS MARINHO FERNANDES, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Embargos de Terceiro” em desfavor 

de ANA PAULA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o bem descrito à 

(fl.06), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Considerando os documentos de (fl.10), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC).

Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 28 

de janeiro de 2019, às 08h00min, no CEJUSC.

Recebo os embargos, para discussão, determinando a suspensão do 

processo principal, no que tange à constrição do veículo descrito e 

caracterizado nos autos, nos termos do item ‘b’ de (fls.06), permanecendo 

a restrição de transferência, incluída via Sistema Renajud, até ulteriores 

deliberações deste juízo (arts. 297, 300 e 678, CPC).

Cite-se a embargada, para contestar, no prazo de (15) quinze dias, 

consignando-se que não contestando o pedido, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 679, CPC).

Quando da citação deverá ser observado o disposto no art. 677, §3º, 

CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT., 25 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 287915 Nr: 2671-39.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO RURAL DA REGIAO 

DA GRANDE RONDONÓPOLIS LTDA CERGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE 

RONDONÓPOLISPRIMEIRA VARA CÍVELProcesso nº 2671-39.2002Ação: 

ExecuçãoExequente: Cooperativa de Eletrificação Rural da Região da 

Grande Rondonópolis Ltda – Cergro.Executado: Afrânio Santana de 

Oliveira.Vistos, etc...Considerando os termos da certidão de (fl.214), 

comprovando a concordância tácita das partes, hei por bem em 

HOMOLOGAR o cálculo de (fls.211/212), para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos.Nesse sentido, a jurisprudência assente que:“AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DO DÉBITO 

APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULO HOMOLOGADO - 

INTIMAÇÃO DAS PARTES (...)(AgRg. nº 4193/2016, Relator Des. 

Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Data de julgamento 

27.01.2016, TJMT)“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CÁLCULO 

DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS 

PARTES APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADAS - FALTA DE 

IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 

Tendo a parte deixado de impugnar os cálculos de atualização do débito 

deixando o prazo legal transcorrer in albis apesar de devidamente intimada 

a aceitação tácita gera a preclusão temporal da matéria, devendo 

prevalecer o Princípio da Segurança Jurídica.” (AI, 79717/2007, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2008, TJMT) Por fim, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de 

direito.Em caso de inércia, determino a intimação pessoal da parte 

exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de 

(5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção.Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a 

intimação da parte exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).Prazo do 

edital é de (20) vinte dias.Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de outubro 

de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415452 Nr: 11124-13.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BESERRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17210-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11124-13.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: João Beserra de Sousa.

Executada: Bb Seguros Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A.

 Vistos, etc...

Diante da divergência das partes com relação ao demonstrativo de 

(fls.334), conforme se verifica às (fls.337/340; fls.341/345), hei por bem 

em determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para confecção 

de cálculo atualizado do débito, em consonância com a sentença de 

(fls.219/223) e os v. acórdãos de (fls.289/295v; fls.313/316), 

decotando-se a importância depositada à (fl.328v – 26.02.2018) e, sobre o 

saldo remanescente, deverá ser incluída a multa e os honorários fixados à 

(fl.335v).

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450319 Nr: 5499-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO, 

BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ester da Silva Manso Gomes - 

OAB:15101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT13242-A, 

JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5499-90.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: José Roberto Ferreira do Nascimento.

Executados: Atlântico Fundo de Investimento e Oi S.A.

 Vistos, etc...

Diante da divergência das partes com relação ao demonstrativo de 

(fls.499/503), conforme se verifica às (fls.523/541; fls.544/547), hei por 

bem em determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

confecção de cálculo atualizado do débito, em consonância com o v. 

acórdão de (fls.315/319v), decotando-se a importância depositada à 

(fl.342 – 05.12.2013) e, sobre o saldo remanescente, deverá ser incluída a 

multa e os honorários fixados às (fl.353) e, ainda, descontada a 

importância de (fl.513 – 28.05.2018).

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,
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Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751861 Nr: 8694-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ELIAS BRESCOVICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:MT/4759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8694-78.2014

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Clovis Elias Brescovici.

Executado: Banco do Brasil S.A.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da decisão proferida no Agravo de Instrumento 

nº 50218/2016 (fls.217/226v), determino a intimação da parte exequente, 

via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga 

aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, em consonância 

com a decisão superior.

Vindo aos autos, dê-se vista ao executado para manifestação em (5) 

cinco dias e, ao depois, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744489 Nr: 4644-09.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHONORTE - COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUARIA LTDA, LEANDRO SIDNEI LOPES DA 

ROSA, SILVANA SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4644-09.2014

Ação: Ordinária de Cobrança

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: Milhonorte Comércio, Imp., Exp. e Agropecuária Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.128), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação da parte ré por edital, 

com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de 

Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

 Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429491 Nr: 11572-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE CASTRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11572-49.2009

Ação: Depósito

 Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A. – Banco Finasa Bmc S.A.

Réu: Nivaldo de Castro Alves.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.84), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação da parte ré por edital, 

com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de 

Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

 Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764440 Nr: 15540-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZONO & ANJO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ISMAEL PIRILLO - 

OAB:309746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15540-14.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Gazono & Anjo Ltda Me.

Executado: Paulo Ricardo Schenatto.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.60), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação da parte executada 

por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código 

de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,
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 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437682 Nr: 6349-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6349-81.2010

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Torino Comercial de Veículos Ltda.

Executada: Transmatogrosso Transportes Rodoviários Ltda Me.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.99), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação da parte executada 

por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código 

de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822761 Nr: 3883-07.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIELLE DOS SANTOS CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3883-07.2016

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório

Autora: Janielle dos Santos Caetano.

Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A.

Vistos, etc...

Inicialmente, determino à secretaria que certifique o trânsito em julgado da 

sentença.

 De outro lado, analisando os termos dos petitórios de (fls.314/316) e 

(fls.318/319), hei por bem em deferir o levantamento dos valores 

depositados à (fl.316), com suas devidas correções, em favor da parte 

autora, expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 838205 Nr: 8118-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SCRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L & S BRASIL ABSOLUT INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA BIADOLA - 

OAB:OAB/PR50.887

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8118-17.2016

Ação: Embargos à Execução

Embargante: José Antônio Seramin.

Embargada: L & S Brasil Absolut Ind. e Comércio de Cosméticos Ltda.

 Vistos, etc...

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI, em causa própria, na “Ação de 

Embargos à Execução” que moveu JOSÉ ANTÔNIO SERAMIN, em desfavor 

de L & S BRASIL ABSOLUT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 

LTDA, ambos devidamente qualificados, postulou às (fls.74/81), pugnando 

pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença – Execução de 

Honorários Sucumbenciais’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, incisos I e II do 

Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782594 Nr: 7247-21.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER FONSECA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7247-21.2015

Ação: Cobrança

 Autora: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Réu: Wander Fonseca de Moraes.

 Vistos, etc...

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com qualificação nos autos, 
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via seu bastante procurador, na ação de ‘Cobrança’ que moveu em 

desfavor WANDER FONSECA DE MORAES, postulou às (fls.161/164), 

pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, 

juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso II do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754283 Nr: 9939-27.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO ART LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9939-27.2014

Ação: Indenização por Danos Morais

Autor: Luciano Alves dos Santos.

Ré: Foto Art Ltda Me.

 Vistos, etc...

LUCIANO ALVES DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Indenização por Danos Morais’ que 

moveu em desfavor FOTO ART LTDA ME, postulou às (fls.59/60), 

pugnando pelo prosseguimento do feito, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso IV do 

Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, dê-se vista à Defensoria Pública, 

para, querendo, apresentar resposta em (15) quinze dias (artigo 525, 

CPC), e, vindo aos autos, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751372 Nr: 8490-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE PACHECO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8490-34.2014

Ação: Monitória

Autora: Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Ré: Eliane Pacheco de Almeida.

 Vistos, etc...

ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação 

‘Monitória’ que moveu em desfavor ELIANE PACHECO DE ALMEIDA, 

postulou às (fls.87/94), pugnando pelo prosseguimento do feito, juntando 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, devendo ser observado o disposto no artigo 702, 

§8º do Código de Processo Civil, uma vez que, a presente ação passará a 

ser ‘Execução de Título Executivo Judicial’.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso IV do 

Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, dê-se vista à Defensoria Pública, 

para, querendo, apresentar resposta em (15) quinze dias (artigo 525, 

CPC), e, vindo aos autos, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 336278 Nr: 4722-52.2004.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:OAB/MT: 10.192, INACIO PIRES GODINHO - OAB:MT/10.068, 

PATRÍCIA QUESSADA MILAN - OAB:7131/MT, THÂMIS VIZZOTTO - 

OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:3103-A/MT, José Berilo dos Santos - OAB:3184, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 4722-52.2004

Ação: Embargos à Execução

Embargante: Zaid Arbid.
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Embargada: Fertilizantes Mitsui S.A. Indústria e Comércio.

 Vistos, etc...

JOSÉ BERILO DOS SANTOS, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR, 

DAGOBERTO MARIANO BERNARDI E JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS, via seu bastante procurador, na ação de ‘Embargos à Execução’ 

que ZAID ARBID moveu em desfavor de FERTILIZANTES MITSUI S.A. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, postulou às (fls.627/630), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’ atinente aos honorários 

sucumbenciais, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º e §4º do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778825 Nr: 5716-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 

REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL, SIRLEY ENEAS DE 

MORAIS RINALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SPINELLI E SPINELLI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5716-94.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de 

MT.

Executado: Cesar Spinelli Ltda Me.

Vistos, etc...

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MT 

– SICOOB SUL, via seu bastante procurador, na ação de ‘Execução de 

Título Extrajudicial’ que move em desfavor de CESAR SPINELLI LTDA ME, 

postula no sentido de que seja desconsiderada a personalidade jurídica da 

empresa executada, recaindo a penhora sobre os bens dos sócios 

(fls.150/154; fls.156/161; fls.164/171), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Citem-se os sócios, para manifestarem-se e requererem as provas 

cabíveis, no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 9510 Nr: 1055-15.1991.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACIL FABRICA ARTEFATOS E COMERCIO DE CIMENTO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANATINGA ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1055-15.1991

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Fácil Fábrica Artefatos e Comércio de Cimento Ltda.

Executada: Paranatinga Armazéns Gerais Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.497/499), hei por bem em 

deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (90) 

noventa dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428184 Nr: 10361-75.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTREQUINI TERNERO & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CHOCIAY, SERGIO CHOCIAY 

CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, pelo exposto, defiro o pedido de desconstituição inversa da 

pessoa jurídica do executado (fl.84), com fundamento no artigo 50 do 

Código Civil.Por fim, indefiro a pretensão da exequente de (fl.115, 3º 

parágrafo), no que tange à intimação para cumprir a obrigação, em 

consonância com o disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil, 

haja vista que o presente feito trata-se de ‘Execução por Quantia certa 

contra Devedor Solvente’.Intime-se a parte exequente, via sua bastante 

procuradora, para que no prazo de (5) cinco dias, adéque sua 

pretensão.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775909 Nr: 4581-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE 

RONDONÓPOLISPRIMEIRA VARA CÍVELFeitos Cíveis nº 

4581-47.2015Ação: Execução de SentençaExequente: Adriano 

Oliveira.Executada: Oi Brasil Telecom S.A.Vistos, etc...Considerando os 
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termos da certidão de (fl.132), comprovando a concordância tácita das 

partes, hei por bem em HOMOLOGAR o cálculo de (fl.130), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.Nesse sentido, a jurisprudência 

assente que:“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – VALOR DO DÉBITO APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - CÁLCULO HOMOLOGADO - INTIMAÇÃO DAS PARTES – 

REGULARIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO 

APROPRIADO – HOMOLOGAÇÃO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA – 

PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. 1. A sentença exequenda se encontra liquidada, uma vez 

que a planilha de cálculos apresentada pelo perito judicial foi homologada 

(...) Data de julgamento 27.01.2016, TJMT)“AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO - CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO DAS PARTES APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADAS - 

FALTA DE IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA 

JURÍDICA. Tendo a parte deixado de impugnar os cálculos de atualização 

do débito deixando o prazo legal transcorrer in albis apesar de 

devidamente intimada a aceitação tácita gera a preclusão temporal da 

matéria, devendo prevalecer o Princípio da Segurança Jurídica.” (AI, 

79717/2007, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2008, TJMT) Em nada 

requerendo, façam as baixas de estilo e após pagas as custas, se 

houver, arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441614 Nr: 10284-32.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURINE GIONGO OU DORINE GIONGO, CAMILA 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10284-32.2010

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Durine Giongo e Camila Giongo.

 Vistos, etc...

HOMOLOGO o acordo de vontades de (fls.100/106), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo (30.06.2027), com 

fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no prosseguimento do 

feito, após conclusos.

Expeça-se o necessário (fl.102v, item 3).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 413895 Nr: 9577-35.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 351379 Nr: 6474-25.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RENATO SAITO - OAB:OAB/MT13.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713594 Nr: 8716-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIOMAR C. DE MORAES, LIOMAR CRUVINEL 

DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGUES MARIN - 

OAB:OAB/MS13674, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 420465 Nr: 2757-63.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A DOS SANTOS COMERCIO, JOSIAS 

ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446698 Nr: 1880-55.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOCE SAL PEIXARIA LTDA ME, FABIO 

CAMILLO, VALÉRIA APARECIDA BATISTA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 

- OAB:MT/4478

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438807 Nr: 7474-84.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA, KELLEN ZANIN 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO SIQUEIRA 

CARDINAL - OAB:7830/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 766720 Nr: 744-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6057/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 744-81.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Executado: João Antônio Oliveira de Souza Me.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.110), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415554 Nr: 11191-75.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR GOMES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Gomes Santana. - 

OAB:3.053 OAB/MT, RIAD MAGID DANIF - OAB:2936

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11191-75.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Deusdete Ferreira Dias.

Executado: Leomar Gomes Santiago.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.385), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764097 Nr: 15366-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15366-05.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Honda S.A.

Ré: Neide Machado.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.64), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719827 Nr: 867-50.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUAD NAIM CHARAFEDDINE, LEILA NAIM 

CHARAFEDDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DO CARMO, REDE DE POSTOS 

G PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:MT/4.111

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 867-50.2013

Ação: Rescisão de Contrato de Locação

Autores: Fuad Naim Charafeddine e Leila Naim Charafeddine.

Réu: José Carlos do Carmo.

Vistos, etc...

Retifique-se o polo passivo da lide, excluindo-se a ré Rede de Postos G 

Petróleo Ltda, bem como, certifique-se o decurso do prazo da citação 

editalícia do réu (fl.535).

De outro lado, considerando os termos da certidão de (fl.558), determino a 

intimação pessoal da parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726161 Nr: 7106-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO OLIVESKI DOS SANTOS, LOURDES OLIVESKI 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RODRIGUES DA SILVA, GERALDO 

JOSE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7106-70.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rodrigo Oliveski dos Santos.

Representante: Lourdes Oliveski dos Santos.

Executados: Wilson Rodrigues da Silva e Geraldo José Fernandes.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.121), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 430539 Nr: 12415-14.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES - BENZ LEASING DO BRASIL 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBRA - OAB:, MICHELLY 

DIAS MASSONI - OAB:, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12415-14.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Manoel Archanjo Dama Filho.

Executada: Transportadora Imperador Ltda.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.348), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818199 Nr: 2286-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINAIR BARBOSA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LIBERINO ALVES SOUZA, MARIA 

SOUZA SANTOS, ESPÓLIO DE MARIA CAROLINA DE SOUZA, REINALDO 

ALVES SOUZA, EDMILSON BEZERRA DE SOUZA, HERONDINA FARIAS 

DA SILVA, GILDERCIR FRANCISCO DA SILVA, REINALDO ALVES DE 

SOUZA, CELSO PORTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DOURADO 

MACHADO ROCHA - OAB:OAB/MT 19105, OLIVIA DE MATTOS 

GARCIA - OAB:14064/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2286-03/2016

Ação: Usucapião

Autora: Edinair Barbosa de Queiroz.

Réus: Espólio de Liberino Alves de Souza.

Vistos, etc.

Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do confinante Celso Porto dos Santos (fl.110), conforme extrato 

em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se mandado para citação do confinante Gildercir Francisco da 

Silva, observando-se o endereço indicado à (fl.110).

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393243 Nr: 6722-20.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA RAMALHO, ISABEL 

APARECIDA NAGASAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 
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exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.189), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria.Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 23 de 

outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732857 Nr: 12961-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO VICENTE DAL FORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SUTO - 

OAB:230509/SP, FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “(...) Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.85), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria.Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 23 de 

outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713309 Nr: 8421-70.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARIA DA SILVA, APARECIDO ALEXANDRE DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DELTA LTDA, ALTEMIR 

TOZI, ANTONINHO TOZI, A. TOZI TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BORTOLUZZI - 

OAB:OAB/RS4066, PAULO DE TARSO FONSECA FILHO - OAB:MA/3.038

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8421-70/2012

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

Autores: Izabel Maria da Silva e Outro.

Réus: Transportadora Delta Ltda e Outros.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro o pedido de busca 

do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do réu Antonio Tozi (fl. 362), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010585-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEINIR SUZAN SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010585-78/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymore Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. Ré: Deinir Suzan Silva Santos. Vistos, 

etc. AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente ação de 

Busca e Apreensão em desfavor de DEINIR SUZAN SILVA SANTOS, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando-se a 

documentação juntada que comprova a mora do devedor, defiro, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do artigo 3º do 

Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 10.931 de 02 de 

agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária”. No prazo acima mencionado, o devedor fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus (§2º, com redação dada pela Lei n. º 

10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp nº 1446961 STJ). Neste 

caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. De outro 

norte, fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do 

Juízo até esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da 

liminar (§3º, com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado 

da faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 26 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010077-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010077-35/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. Réu: Antonio Marcos Santos da Silva. 

Vistos, etc. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

ação de Busca e Apreensão em desfavor de ANTONIO MARCOS SANTOS 

DA SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e 

apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora do 

devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 
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indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 24 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009973-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LEMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CRISTINA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009973-43/2018 Ação: Execução Exequente: Wender Lemes da Silva 

Executada: Marta Cristina Rodrigues. Vistos, etc. WENDER LEMES DA 

SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Execução” em desfavor de MARTA CRISTINA RODRIGUES, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Da análise detida dos autos, verifica-se que o 

presente feito, a requerimento da parte exequente, fora distribuído por 

dependência ao feito de PJe nº1008164-18.2018.8.11.0003, em trâmite na 

4ª Vara de Cível desta Comarca. Dispõe o artigo 286, I, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada” Assim, verifica-se a incompetência 

deste Juízo para processar o presente feito, pelo que determino a 

remessa destes autos à 4ª Vara Cível desta Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010567-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010567-57/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Ré: Neuza Pereira de Oliveira. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente ação de Busca e Apreensão em 

desfavor de NEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando-se a documentação juntada que 

comprova a mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos 

termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada 

pela Lei n. º 10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada 

a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 26 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004958-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELENE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004958-93/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A - Credito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Lucelene Pereira de Almeida. Vistos, 

etc. OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente ação de 

Busca e Apreensão em desfavor de LUCELENE PEREIRA DE ALMEIDA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão 

liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a 

emenda inicial de (fls.36/40 – correspondência ID 14488472 a ID 

14488480). Considerando-se a documentação juntada que comprova a 

mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 

1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 26 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004956-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MORAES DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004956-26/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A - Credito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Luiza Moraes de Amorim. Vistos, etc. 

OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica 

de direito privado, ingressara neste juízo com a presente ação de Busca e 

Apreensão em desfavor de LUIZA MORAES DE AMORIM, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda inicial de 

(fls.35/39 – correspondência ID 14488546 a ID 14488559). 

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora do 

devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 26 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000532-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. SPERANZA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000532-09.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autora: A. G. Speranza & Cia Ltda (Tropical Supermercados). Réu: 

Juliar Comércio Atacadista Ltda Epp. Vistos, etc... Pelo que se verifica da 

certidão de (id.15758911), o réu fora devidamente citado e não contestou 

a ação. Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do 

Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o 

qual deverá ser intimado para apresentar defesa. Vindo aos autos, dê-se 

vista à parte autora, para manifestação em (10) dez dias, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 25 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008975-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008975-75/2018 Ação: Reparação Civil Autora: Transportadora 

Calcário Ltda (Transcal). Ré: Rossetti Equipamentos Rodoviários Ltda. 

Vistos, etc. TRANSPORTADORA CALCÁRIO LTDA (TRANSCAL), pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressara neste 

Juízo com “Ação de Reparação Civil”, em desfavor de ROSSETTI 

EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que no dia 02/04/2018, adquirira da parte 

ré 06 (seis) conjuntos de implementos para caminhão, sendo estes 

compostos por reboque, semirreboque e dolly, conforme consta nos 

pedidos de venda de números 001952 (fl.23 – correspondência ID 

15778610), 001953 (fl.24 – correspondência ID 15778611), 001954 (fl.25 

– correspondência ID 15778614), 001955 (fl.48 – correspondência ID 

15778993), 001956 (fl.47 – correspondência ID 15778991) e 001957 (fl.46 

– correspondência ID 15778640); que, os conjuntos adquiridos seriam 03 

(três) deles entregues em 11/05/2018 e os outros 03 (três) em 

16/05/2018. Alega que, a parte ré não cumprira com a obrigação de 

entregar os produtos/conjuntos nas datas estabelecidas, ocasionando 

diversos prejuízos ao autor; que, o autor efetuou o cancelamento do 

pedido de compra de 02 (dois) conjuntos de implementos, mantendo a 

compra de 04 (quatro). Sustenta que a parte ré somente procedeu com a 

entrega dos pedidos em 26/06/2018 (pedido n°001952), 04/07/2018 

(pedido n°001953), 06/07/2018 (pedido n°001954) e 12/07/2018 (pedido 

n°001955). Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência que: 

a) o pagamento das 03 (três) últimas parcelas dos produtos/conjuntos 

adquiridos pela parte autora sejam efetivados em juízo, a fim de garantir 

futura execução; b) a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança e/ou 

negativação em face da parte autora, referente a esses valores, nos 

termos do item ‘a’ de (fl.18 – correspondência ID 15778604 – fl.15). D E C I 

D O: O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela 

provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel 

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, 

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO 
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DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TUTELA 

ANTECIPADA. AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE 

URGÊNCIA. LUCROS CESSANTES NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. 1 - Embora se possa cogitar da verossimilhança do direito 

alegado, não resta evidenciado o periculum in mora. 2 - A indenização 

mede-se pela extensão do dano, contudo, neste momento, os danos 

sofridos pelo agravado não estão devidamente mensurados. Carecendo a 

pretensão de dilação probatória, a ser feita na instrução processual do 

processo de primeiro grau. 3 - Não restaram preenchidos os requisitos 

emanados do artigo 273, do Código de Processo Civil. 4 - Recurso 

conhecido e Provido.” (TJ-PA - AI: 201230276772 PA, Relator: MARIA DO 

CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 26/08/2013, 1ª CÂMARA 

CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/08/2013) “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO DO 

CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO - TUTELA 

ANTECIPADA PARA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA OU SUBSTITUIÇÃO 

DO VEÍCULO POR OUTRO SIMILAR - INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE 

PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - 

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO. 1.Para a concessão da 

antecipação da tutela, necessária a prova inequívoca da alegação e que 

haja receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2.Ausentes tais 

requisitos, por necessidade de dilação probatória, havendo ainda, 

possibilidade de irreversibilidade da medida. 3.Recurso não provido.” 

(TJ-PE - AI: 598230520108170001 PE 0016108-76.2011.8.17.0000, 

Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 11/07/2012, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 131) “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Para 

concessão da liminar é necessária a demonstração do periculum in mora, 

bem como a caracterização do fumus boni iuris, exigindo-se que o 

Requerente demonstre a verossimilhança de suas alegações para o 

possível acolhimento da pretensão, o que não se verificou.” (TJ-SP - AI: 

20751852520148260000 SP 2075185-25.2014.8.26.0000, Relator: 

Armando Toledo, Data de Julgamento: 07/07/2014, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/07/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. No caso concreto, o 

pedido liminar foi corretamente indeferido pelo D. Magistrado a quo, uma 

vez que se fosse integralmente atendido, haveria julgamento de mérito. 

Não é possível, sem prejuízo do Contraditório e do Devido Processo Legal, 

determinar a entrega do imóvel, ao menos em juízo de cognição sumária: 

para isso, necessária a angularização processual e a dilação probatória, 

sob o crivo do contraditório. Manutenção da decisão. Precedentes 

jurisprudenciais. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de 

instrumento.” (Agravo de Instrumento Nº 70059173922, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 02/04/2014) (TJ-RS - AI: 70059173922 RS , Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 02/04/2014, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2014) 

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

espírito do julgador do fato que se propõe (art.300, CPC). Por fim, 

considerando que a parte autora requer a reparação dos danos, não se 

verifica a existência do perigo da demora na prestação indenizatória que 

pretende receber – ausente assim o chamado periculum in mora – o qual 

deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o 

deferimento das tutelas provisórias de urgência. Portanto, hei por bem em 

indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações 

deste juízo. Em consonância com o disposto no Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 23 de janeiro 

de 2019, às 11h00min. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade 

e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 25 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002710-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ARNO PAUSE (EMBARGANTE)

GIONGO IMOVEIS S.A. (EMBARGANTE)

LEONARDO GIONGO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002710-28.2016 Ação: Embargos à Execução Embargante: Giongo 

Imóveis S.A. Representantes: Leonardo Giongo e Valter Arno Pause. 

Embargado: Jair Camilo de Souza Júnior. Vistos, etc... CRISTHIAN 

ANTHONY DE CARVALHO TONSIC, em causa própria e GIONGO IMÓVEIS 

S.A., com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação 

de ‘Embargos à Execução’ que moveu em desfavor de JAIR CAMILO DE 

SOUZA JÚNIOR, postularam nos (ids.15081389; id.15081418; id.15095707; 

id.15095720), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença de Honorários Sucumbenciais e Custas’, juntando 

demonstrativos de cálculo atualizado dos débitos, vindo-me conclusos. D 

E C I D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que 

proceda as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a 

ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do 

artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir a 

obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, 

em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de 

descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) dez por cento 

e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) dez por cento, 

com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Transcorrido 

o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009807-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SPIES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (RÉU)

LUCIANO ANTONIO MARQUES (RÉU)

LUPERCIO ANTONIO MARQUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009807-11.2018 Ação: Reclamação Autor: Adilson Spies. Réus: Lupércio 

Antônio Marques e Outros. Vistos etc... ADILSON SPIES, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de LUPÉRCIO ANTÔNIO MARQUES, LUCIANO ANTÔNIO 

MARQUES E DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 

Devidamente citados, apresentaram contestação (id.16010668), aduzindo 

a incompetência da justiça do trabalho em razão da matéria e, após 

realizada a audiência (id.16010677), restou decidida a questão pelo juízo 

da 1ª Vara do Trabalho desta Comarca, acolhendo a preliminar e 

declinando da competência para a justiça comum. Redistribuído o feito, 

vieram-me conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 
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Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001283-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA GIONGO (EXECUTADO)

LEONARDO GIONGO (EXECUTADO)

GIONGO IMOVEIS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001283-93.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Jair 

Camilo de Souza Júnior. Executados: Giongo Imóveis S.A., Leonardo 

Giongo e Vanessa Giongo. Vistos, etc... Considerando o trânsito em 

julgado da sentença proferida na Ação de Embargos à Execução nº 

1002710-28.2016.8.11.0003, ora associada, que julgou procedente o 

pedido e extinguiu a ação executiva, não há outro caminho a ser trilhado a 

não ser a extinção deste feito sem julgamento de mérito. Por corolário à 

sentença já transitada em julgado, JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTA a “Ação de Execução de Título Extrajudicial” promovida por JAIR 

CAMILO DE SOUZA JÚNIOR, em desfavor de GIONGO IMÓVEIS S.A., 

LEONARDO GIONGO E VANESSA GIONGO, com qualificação nos autos, e 

o faço com amparo no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 

Sem custas, eis que já recolhidas na exordial. Certifique-se o trânsito em 

julgado e façam as baixas necessárias, inclusive, expedindo-se ofício aos 

Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Paranatinga-MT e 

Pedra Preta – MT, para baixa imediata das averbações premonitórias 

(id.8856835). Cumpridas as determinações supra, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000955-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ROSA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001523-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001523-14.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: REGINALDO DE JESUS SANTOS Vistos etc. 

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de extinção da 

ação, fundado na ausência de interesse processual, noticiando que houve 

a perda do objeto da demanda. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil), em seu inciso VI: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual;” Diante do exposto, estando evidente que não subsiste 

interesse processual na demanda em exame, JULGO EXTINTA a presente 

ação, conforme inteligência do art. 485, VI, da Lei 13.105/15. Consigno que 

não houve depósito de diligências nestes autos, nem inserção da restrição 

judicial na base de dados do RENAJUD, razão pela qual indefiro os 

pedidos apresentados pelo demandante no tocante ao levantamento de 

valores e à baixa de restrição. Custas pela demandante. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Às providências. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. RONDONÓPOLIS, 30 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004955-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY CAVALCANTE DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003198-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003198-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004071-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RAFAEL RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004071-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RAFAEL RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009485-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DELMONDES MAIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009485-25.2017.8.11.0003. 

AUTOR: VINICIUS DELMONDES MAIA DA SILVA RÉU: CONSTRUTORA E 

IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

C/C PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada 

por VINÍCIUS DELMONDES MAIA DA SILVA em desfavor de 

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS LTDA ME, devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que recebeu um 

imóvel, adquirido por meio do Programa Habitacional Minha Casa Minha 

Vida, em março de 2016, mas só descobriu a existência de vício no dia 

16/10/2016, após a ocorrência da chuva, que teria molhado a parte interna 

do imóvel, ocasionando prejuízos materiais. Aduz que, em contato com a 

demandada, esta informou que nada poderia fazer, pois se tratava de 

evento natural. Sustenta que a requerida, buscando minorar os danos 

causados pela chuva, colocou manta térmica sobre o imóvel. Contudo, 

aludido material não serviria para o fim pretendido e teria sido colocado 

sem observância às instruções de instalação. Por conta de tais fatos, 

pleiteia o deferimento da tutela de evidência, a fim de que seja realizada 

prova pericial no sentido de apontar se a casa foi construída observando 

os padrões mínimos de qualidade. Apresenta pedidos de natureza final e 

junta documentos. O feito foi inicialmente distribuído perante o juízo da 

Justiça Federal local e, uma vez que reconhecida ilegitimidade passiva da 

Caixa Econômica Federal, foi remetido para este foro, consoante decisão 

de ID 10732541. Por meio da decisão de ID 11222953 e certidão de 

impulsionamento de ID 11391452, foi determinado que o autor anexasse 

aos autos as mídias pertencentes ao feito, o que foi parcialmente cumprido 

no ID 12009083. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. De início, 

não obstante a alegação formulada pelo demandante no sentido da 

impossibilidade de juntar aos autos 02 (dois) vídeos por incompatibilidade 

do sistema (ID 12009083), registro que incumbe a aludida parte diligenciar 

no sentido de anexar corretamente os referidos documentos no PJE, 

inclusive por meio da compressão dos arquivos, se for o caso, uma vez 

que todos os documentos inerentes à exordial devem constar 

publicamente no processo, possibilitando à parte contrária a sua devida 

impugnação, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa. Desse 

modo, determino que a parte autora sane aludida irregularidade, em 05 

(cinco) dias, sob pena de não serem considerados os documentos não 

anexados, uma vez que o sistema PJE já possui plataforma disponível para 

aludida providência. Proceda a Secretaria à exclusão da Caixa Econômica 

Federal do polo passivo da lide, uma vez que reconhecida sua ilegitimidade 

(ID 10732541). Acerca do pedido de tutela de evidência, prescreve o 

artigo 311 do Novo Código de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” No 

caso em tela, verifico que, na realidade, o autor pretende a produção 

antecipada de prova pericial, tendo equivocadamente apresentado pedido 

de tutela de evidência, uma vez que aludido pleito não preenche os 

requisitos do art. 311 do CPC/15. Assim, intime-se o autor para adequar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando se deseja a produção 

antecipada de prova com base nos artigos 313 a 383 do CPC/15 ou se 
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deseja que a produção de perícia seja realizada durante a instrução nesta 

ação de conhecimento, no momento oportuno. A seguir, conclusos. 

RONDONÓPOLIS, 18 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005103-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005103-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001744-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ TAPARO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora/Embargada para apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração ID 14457443, dentro do prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004856-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PRATA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito INTIMANDO o advogado da parte autora para 

MANIFESTAR acerca da Certidão de Decurso de prazo, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001480-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001480-14.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EDSON PEREIRA DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou 

com pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; 

(...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo 

autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004503-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL 

E CULTURAL - IDESSC (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON RAMALHO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito INTIMANDO o advogado da parte autora para 

MANIFESTAR acerca da certidão ID 16172963, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000438-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA OLIVEIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito INTIMANDO o advogado da parte autora para 

dar prosseguimento ao feito em 05 (CINCO) DIAS, sob pena de extinção, 

na forma do art. 485, III, do cpc, devendo para tanto REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002129-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI JOSE JUCHNESKI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito INTIMANDO o advogado da parte autora para 

dar prosseguimento ao feito em 05 (CINCO) DIAS, sob pena de extinção, 

na forma do art. 485, III, do cpc, devendo para tanto REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007164-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOUSA OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007164-80/2018 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Elisângela 

Sousa Oliveira Campos. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). 

Vistos, etc. ELISÂNGELA SOUSA OLIVEIRA CAMPOS, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de 

Sentença” em desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos 

nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) juntando o 

comprovante de endereço no qual a parte autora figure como titular ou, 

sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de 

declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora) 

(art.320, CPC); b) acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006023-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO JUVENAL FELER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES DO OESTE LTDA (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006023-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO JUVENAL FELER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES DO OESTE LTDA (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006023-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO JUVENAL FELER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES DO OESTE LTDA (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006023-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO JUVENAL FELER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES DO OESTE LTDA (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004230-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AELITON PEREIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004230-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AELITON PEREIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.
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Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006002-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CACULA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre as 

correspondências devolvidas ID's 14674059 e 14673902, requerendo o 

que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003435-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDERLEI MACHADO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação á 

contestação ID 14965542, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005852-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação ID 15997415, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010147-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ALVES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007719-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE SILVA LEAL DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007719-34.2017.8.11.0003. 

AUTOR: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ 

CARVALHO RÉU: LUCILENE SILVA LEAL DA COSTA Vistos etc. DEFIRO a 

suspensão por trinta dias. A seguir, manifeste-se a autora requerendo o 

que entender de direito em 05 (cinco) dias, e conclusos. RONDONÓPOLIS, 

26 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002852-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BEZERRA DE REZENDE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004458-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA SOLANGE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (EXECUTADO)

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004458-95.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ILDA SOLANGE DOS SANTOS EXECUTADO: NASA 

TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, GENERALI BRASIL SEGUROS S A 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, 

pugnando por sua homologação, bem como a extinção do feito. A redação 

do artigo 924, inciso II, da Lei n.º 13.105/15 - Código de Processo Civil é no 

seguinte sentido: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; (...).” Por todo o exposto, noticiado a transação 

entre as partes, HOMOLOGO o acordo entabulado, o qual fará parte 

integrante desta sentença e, via de consequência, julgo extinto o presente 

cumprimento de sentença, com resolução de mérito, o que faço com base 

nos artigos 487, inciso III, alínea “b” c/c 924, inciso II, ambos do CPC/15. 

Honorários na forma pactuada. Custas finais pelo devedor. Publique-se. 

Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005654-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE ANDREA LAURENTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005861-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)
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Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004605-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAYK RIBEIRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004684-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006203-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE LOPES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE AVELINO DOS SANTOS OAB - MT4749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001547-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005270-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001883-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZAR NOVAIS DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Vistos. I – 

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir, em 10 

(dez) dias, ou manifestarem sobre a possibilidade de julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 19 de outubro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003002-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANO DE MENESES LYRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILLIAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

W. FERREIRA INFORMACOES CADASTRAIS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Vistos. I – 

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir, em 10 

(dez) dias, ou manifestarem sobre a possibilidade de julgamento 

antecipado. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 19 de 

outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002068-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIANA DA SILVA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Vistos. I – 

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir, em 10 

(dez) dias, ou manifestarem sobre a possibilidade de julgamento 

antecipado. Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 19 de outubro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002004-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Vistos. I – 

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir, em 10 

(dez) dias, ou manifestarem sobre a possibilidade de julgamento 

antecipado. Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 19 de outubro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004288-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANTONIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

PATRICK LEANDER DUARTE FERREIRA OAB - 025.586.681-02 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Vistos. I – 

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir, em 10 

(dez) dias, ou manifestarem sobre a possibilidade de julgamento 

antecipado. Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 19 de outubro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001883-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZAR NOVAIS DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003815-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004589-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005105-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAURA AUXILIADORA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 714094 Nr: 9258-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR, JOAO ROBERTO ZILIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT, ROSANE CORDEIRO MITIDIERI - 

OAB:140109-B/SP

 Código 714094

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO
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 Satisfeito o débito, há que ser declarado extinto o feito.

 Por todo o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, DECLARO 

EXTINTO o presente processo de Execução, na forma autorizada pelo 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C., e, uma vez transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e 

arquive-se com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

JUIZ AUXILIAR – CGJ

PROVIMENTO 11/2018-CM

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 815644 Nr: 1570-73.2016.811.0003

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 815644

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO

 CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA, devidamente qualificada e 

representada, ajuizou a presente Exceção de incompetência, deste Juízo, 

objetivando a remessa do feito principal ao Juízo de uma das varas cíveis 

da Comarca de Nova Mutum-MT.

 Sustenta que a empresa excepta busca discutir contrato de prestação de 

serviços de armazenagem e depósito, porém possui sede na Comarca de 

Nova Mutum.

 Aduz que a regra a ser aplicada é do artigo 100, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, ou seja, do lugar onde se localiza a Empresa.

 Instada a manifestar a Empresa excepta apresentou suas considerações 

às fls. 10/14, argumentando que o contrato prevê foro de eleição e deve 

ser respeitado.

 Pugna pela competência deste Juízo.

 Vieram-me para apreciação.

 É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO

 De imediato constata-se que a excepta busca através da ação principal 

discussão acerca de contrato de prestação de serviço, objetivando a 

cobrança.

 A indagação primordial para o deslinde desta exceção diz respeito ao 

contrato em si, ou seja estamos diante de uma relação de consumo?

 No meu entender, o contrato apresentado, não possui característica de 

aplicabilidade de direito do consumidor.

 O legislador define de forma objetiva no artigo 2º do Código de Defesa do 

Consumidor que diz: “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final”

 Trago à colação parte do voto proferido pelo Eminente Des. Orlando de 

Almeida Perri em recurso de agravo de instrumento número 24954/2003, 

do E. Tribunal de Justiça deste Estado, onde ali citou-se doutrina e 

entendimento nesse sentido, acerca do tema, verbis:

Com a vênia de opiniões em contrário, mas não me convence a idéia de 

ser o contrato de franquia um contrato passível de enquadramento dentro 

dos conceitos de “fornecedor” e “consumidor” dados pela lei .

Entendo assim, porque esposo a opinião de que o contrato de franquia 

caracteriza-se por ser um contrato no qual um comerciante (franquiador) 

licencia o uso de sua marca a outro (franquiado) e presta-lhe serviços de 

organização empresarial, com ou sem venda de produtos.

Como bem assevera Fabio Ulhoa Coelho “através deste tipo de contrato, 

uma pessoa com algum capital pode estabelecer-se comercialmente, sem 

precisar proceder ao estudo e equacionamento de muitos dos aspectos 

do empreendimento, basicamente os relacionados com a estruturação 

administrativa, treinamento de funcionários e técnicas de marketing.” 

(Manual de Direito Comercial 12ª ed., 2002, p. 465,ed. Saraiva)

Comentando a posição dos contratantes, esclarece o festejado mestre 

comercialista que a franquia, apesar de ser contrato atípico, possui 

algumas características próprias bastante visíveis, que revelam um 

balanceamento de obrigações e deveres assumidos pelas partes, dentre 

os quais se pode destacar : pelo franqueado - a) o pagamento de uma 

taxa de adesão e de um percentual do seu faturamento; b) o pagamento 

pelos serviços de organização empresarial fornecidos pelo franquiador; c) 

a obrigação de oferecer aos consumidores apenas os produtos ou 

serviços da marca do franquiador, por ele fabricados, aprovados ou 

simplesmente indicados; d) observar, estritamente, as instruções e o 

preço de venda ao consumidor estabelecidos pelo franquiador. Por seu 

turno, o franquiador tem, normalmente, as seguintes obrigações: a) 

permitir ao franquiado o uso de sua marca; b) prestar os serviços de 

organização empresarial.(ob. cit. p. 465)

Por outro lado, conforme escólio de Geraldo Brito Filomeno, "o conceito de 

consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter 

"econômico" ou seja, levando-se em consideração tão somente o 

personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata 

a prestação de serviços, como destinatário final. Pressupondo-se que 

assim age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não 

para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial" (CÓDIGO 

BRASILEIRO DEDEFESA DO CONSUMIDOR, pág. 24).

 A ementa deste julgado assim determina:

Numero: 24954 Ano: 2003 Magistrado: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Ementa:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - 

CONTRATO DE FRANQUIA - APLICAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO 

AO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO FUNDADA EM 

ILÍCITO CONTRATUAL - ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL - PREVALÊNCIA 

- AGRAVO PROVIDO. Não se afigura possível estender as normas do 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de franquia, uma vez que 

não há nesta relação uma atuação como destinatário final e nem mesmo 

como consumidor por equiparação. Fundando-se o pleito indenizatório em 

alegados ilícitos contratuais praticados pelo franqueador no transcorrer do 

contrato de franquia, a competência não é regida pela norma do artigo 

100, VI, “a” do CPC, demonstrando-se legal e válida previsão contratual 

que determine o foro de eleição contratual.

 Portanto, estamos diante de um contrato onde se estipulou foro de eleição 

e, não vejo abusividade alguma, onde as partes conscientemente aderiram 

a esta cláusula.

 Tratam-se em empresas e devem atentar-se à feitura do contrato, daí a 

conclusão ser impossível a nulidade da cláusula de eleição do foro como 

determina o parágrafo único do artigo 112, do CPC.

 Assim a regra a ser observada é aquela atinente ao artigo 111, do mesmo 

diploma legal.

 Ante o exposto, bem como pelo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente exceção e, conseqüentemente, determino que 

o feito principal permaneça tramitando nesta 2ª Vara Cível.

 Deixo de aplicar a condenação em honorários, pois não se trata de 

sentença que apreciou o mérito da questão. Além disso, a jurisprudência é 

pacífica nesse sentido – RTJ 105/388, RT 487/78, RT 497/95, JTA 36/237.

 Traslade-se cópia desta decisão para o fei to nº . 

14854-56.2013.811.0003.

P.R.I.C.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

JUIZ AUXILIAR – CGJ

PROVIMENTO 11/2018-CM

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 815665 Nr: 1444-23.2016.811.0003

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI MOACIR FACCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - 

OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 815665

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO

 ELOI MOACIR FACCIO, devidamente qualificado e representado, ajuizou a 

presente Exceção de incompetência, deste Juízo, objetivando a remessa 

do feito principal ao Juízo de uma das varas cíveis da Comarca de Nova 

Mutum-MT.

 Sustenta que a empresa excepta busca discutir contrato de prestação de 

serviços de armazenagem e depósito, porem possui residência na 
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Comarca de Nova Mutum.

 Aduz que a regra a ser aplicada é do artigo 100, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, ou seja, do lugar onde reside.

 Instada a manifestar a Empresa excepta apresentou suas considerações 

às fls. 09/13, argumentando que o contrato prevê foro de eleição e deve 

ser respeitado.

 Pugna pela competência deste Juízo.

 Vieram-me para apreciação.

 É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO

 De imediato constata-se que a excepta busca através da ação principal 

discussão acerca de contrato de prestação de serviço, objetivando a 

cobrança.

 Portanto, estamos diante de um contrato onde se estipulou foro de eleição 

e, não vejo abusividade alguma, onde as partes conscientemente aderiram 

a esta cláusula.

 Assim a regra a ser observada é aquela atinente ao artigo 111, do mesmo 

diploma legal.

 Ante o exposto, bem como pelo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente exceção e, conseqüentemente, determino que 

o feito principal permaneça tramitando nesta 2ª Vara Cível.

 Deixo de aplicar a condenação em honorários, pois não se trata de 

sentença que apreciou o mérito da questão. Além disso, a jurisprudência é 

pacífica nesse sentido – RTJ 105/388, RT 487/78, RT 497/95, JTA 36/237.

 Traslade-se cópia desta decisão para o fei to nº . 

14854-56.2013.811.0003.

P.R.I.C.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

JUIZ AUXILIAR – CGJ

PROVIMENTO 11/2018-CM

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 760493 Nr: 13613-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO APARECIDO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:OAB/ MT 6.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 Vistos em Correição.

Cuida-se de ação de manutenção de posse ajuizada por MIRIAN LUCIA 

SCHULTS FELTRIN em face de LUCIANO APARECIDO FERRARI, ambos 

qualificados nos autos.

Indeferida a gratuidade da justiça no caso, a parte autora deixou escoar o 

prazo para recolhimento das custas processuais.

 Decido.

No caso, vê-se que após a revogação dos benefícios da justiça gratuita, a 

parte foi intimada para o recolhimento das custas por seu patrono e 

pessoalmente, mas, passado o prazo legal, não houve o devido 

pagamento, sendo forçosa a extinção do feito sem resolução do mérito, 

conforme determinação expressa do art. 102, parágrafo único, do CPC:

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a 

gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas 

de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso 

interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação 

das sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto 

sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não 

poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida 

pela parte enquanto não efetuado o depósito.

Ademais, tendo a parte requerida constituído advogado e por ele 

apresentado defesa, dentre outros pedidos, cabe ao respectivo patrono o 

recebimento dos honorários pelo trabalho desenvolvido. Compete, pois, à 

parte autora arcar com tal pagamento, por ter sido ela quem deu origem à 

ação, e, ainda, a extinção do feito.

Ressalta-se ademais, que por ter havido angularização da relação 

processual, incabível o cancelamento da distribuição.

Diante do exposto, decreto a EXTINÇÃO da presente ação ante o não 

recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 485, IV, c.c. art. 

102, parágrafo único, ambos do CPC, e CONDENO a parte autora ao 

pagamento de honorários em favor do patrono da requerida, que ora 

arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 

2º, do mesmo Código.

Sem condenação em custas processuais.

Seja transladada cópia da presente sentença aos autos apensos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 782149 Nr: 7056-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:OAB/ MT 6.656

 Vistos em Correição.

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. – BANCO SISTEMA S.A. propôs 

incidente contra MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN, opondo-se ao 

deferimento da justiça gratuita a parte adversa nos autos principais, ao 

fundamento de que ela possui condições de arcar com as custas do 

processo e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento.

Instada a tanto, a parte impugnada apresentou resposta.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

De início, cumpre salientar que a manifesta desistência da ação formulada 

pela parte impugnada nos autos principais não sujeita a perda do objeto 

dos presentes autos, embora incidentes, tendo em vista que somente 

após o julgamento da impugnação à assistência judiciária se apresenta 

possível avaliar a exigibilidade de cobrança das verbas nas quais a 

impugnada foi condenada no bojo da ação principal, tendo em vista o 

pedido de desistência da ação por ela proposta.

 Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. 

SENTENÇA ANULADA. ART. 515, §3º DO CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO. 

DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA DO 

IMPUGNADO. BENEFÍCIO REVOGADO. Sentença desconstituída com base 

no art. 515, §3º, do CPC, julgando o mérito da impugnação. A extinção da 

ação principal, em que deferido o benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita à parte impugnada, não é razão para a extinção, sem resolução 

do mérito, do incidente de impugnação à benesse legal. Impõe-se a 

revogação da assistência judiciária quando demonstrado nos autos que o 

beneficiário é profissional em atividade e possui disponibilidade financeira 

para suportar os custos processuais. (TJ-MT – AC: 10024121577043001 

MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/11/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2013).

Passo a análise de mérito do incidente.

Compulsando os elementos fáticos delineados nos autos e na ação 

principal, concluo pela total procedência da presente impugnação.

Com efeito, as circunstâncias que envolvem a lide não autorizam a 

conclusão de que a autora/impugnada esteja na condição de 

“necessitada”, em situação econômica que não lhe permita arcar com as 

custas do processo principal.

Pelo contrário, logrou êxito o impugnante em demonstrar a total ausência 

de hipossuficiência da impugnada mediante a apresentação do 

comprovante de renda (fl. 38), documento que comprova o rendimento 

líquido desta em R$ 8.352,01 (oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e 

um centavo) ainda no ano de 2014, ou seja, após a propositura da ação 

principal, como servidora pública do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se, outrossim, o indeferimento dos benefícios da gratuidade 

judicial à autora na ação de n.º 13613-13.2014.811.0003, também apensa 

a presente.

 Se não bastasse, nos autos de n.º 7596-87.2016.811.0003, consta 

“Detalhamento de Folha de Pagamento” da impugnada, comprovando o 

rendimento bruto desta no patamar de R$ 28.042,24 (vinte e oito mil 
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quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme documento de 

fl. 35 juntado nos autos mencionados.

Ademais, os fatos suscitados na presente impugnação não foram 

desconstituídos pela impugnada na resposta, ônus que lhe competia.

Como é cediço, a prova de fato modificativo do direito do impugnante 

competia ao impugnado, nos termos do disposto no art. 373, inc. II, do 

CPC.;

Sobre o tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A regra estampada no art. 333 é bastante simples, e recorre a 

paradigmas já consolidados no direito processual. O ônus da prova 

incumbe a quem alega (ou, mais precisamente, a quem tem o ônus de 

alegar). Assim, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu 

direito, cabendo ao réu comprovar as exceções indiretas, ou seja, os 

fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor” (Manual 

de Processo de Conhecimento – a tutela jurisdicional através do processo 

de conhecimento. RT, 2ª ed., 2003, p. 310).

Ademais, malgrado a impugnada ter se auto qualificado como “do lar” na 

petição inicial dos autos principais, em outra oportunidade, em seu próprio 

pedido na ação possessória apensa, se intitulou de servidora pública, fato 

comprovado com os comprovantes de seus rendimentos constantes nos 

autos.

Ainda, inexistem naqueles autos, nestes ou nos principais de usucapião, 

elementos que autorizem a conclusão de que, efetivamente, a impugnada 

necessite das benesses da gratuidade de justiça, mormente, diante de 

seus vultuosos rendimentos, o baixo valor dado à causa principal e o 

preço das taxas processuais nela insertas.

 Portanto, analisando o caso concreto, observa-se que a impugnada 

possui condições de arcar com sua condenação sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, mesmo considerando, neste aspecto, a 

presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência 

encartada aos autos, sendo que a revogação dos benefícios da justiça 

gratuita é medida que se impõe.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1- A 

declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por 

outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa 

para concessão do privilégio. 2- A concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça deve ser analisada conforme o caso concreto, não 

bastando a simples declaração de necessidade financeira. 3- Agravo 

desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020287488, Relator: HECTOR VALVERDE 

SANTANNA, Data de Julgamento: 02/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2016 . Pág.: 345)

“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte 

quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os 

benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência 

não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 

1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 

02/02/2009).

Em vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, a 

concessão de justiça gratuita a impugnada deve ser revogada nos autos 

principais.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação e, via de 

consequência, INDEFIRO O BENEFÍCIO da justiça gratuita a MIRIAM LUCIA 

SCHULTS FELTRIN nos autos principais – n.º 8560-22.2018.811.0003.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, uma vez que 

incabíveis na espécie.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, translade-se cópia ao feito principal e, após, 

arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 737396 Nr: 260-03.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR LUIS GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11.716/MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada inicialmente ajuizada por Ativo S/A 

Securitizadora de Créditos Financeirosem face de Vitor Luis Gonçalves.

De proêmio, verifica-se que a parte requerida argui, em sede de preliminar 

de contestação, a litispendência deste feito com a ação de nº 

7191-90.2012.811.0003, Código 712141, que se encontra arquivada nesta 

Vara, razão pela qual se faz necessária a juntada da aludida ação a este 

processo para fins de análise da preliminar ventilada.

Diante do exposto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para 

DETERMINAR o apensamento, nos presentes autos, do Processo de nº 

7191-90.2012.811.0003, Código 712141, para fins de análise da preliminar 

de litispendência ou até mesmo de possível coisa julgada, a depender da 

situação e do momento processual que se encontram as duas demandas.

Após o cumprimento da diligência, retornem os autos conclusos para o 

Gabinete para fins de julgamento do feito, haja vista que as partes 

requereram o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se com urgência por ser processo afeto à META 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 713440 Nr: 8560-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO ANTONIO DA CRUZ, JOSE ALDO DA 

SILVA, HELENA BRANDAO DA CRUZ, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL 

S/A, VALTER BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:OAB/ MT 6.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 Vistos em Correição.

Determino a intimação da parte requerida para os fins do § 4º do art. 485, 

do CPC, a fim de que, caso queira, se manifeste em cinco dias sobre a 

expressa desistência e pedido de extinção da ação formulado pela parte 

autora, consignando que o silêncio será considerado como anuência.

 Pelos mesmos fundamentos, visando evitar futuras alegações de 

nulidade, deve ser oportunizada a manifestação do oponente (Luciano 

Aparecido Ferrar i ,  qual i f icado nos autos apensos n.º 

7596-87.2015.811.0003) quanto o pedido de desistência, considerando a 

necessidade de julgamento conjunto das ações e a natureza acessória 

daquele pedido, nos termos do art. 685 do CPC, pelo que determino sua 

intimação a fim de que se manifeste, caso queira, em 05 (cinco) dias.

No mais, sejam transladadas para estes autos as decisões prolatadas na 

data de hoje sobre os incidentes apensos (n.º 7056-73.2015.811.0003 e 

705588.2015.811.0003).

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem resposta, conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 787777 Nr: 9338-84.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RODRIGUES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO VEÍCULO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 Vistos em Correição.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

ajuizada por TATIANE RODRIGUES LIRA em face de ITAU UNIBANCO 
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VEÍCULOS ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, ambos qualificados 

nos autos.

Alega a parte autora, em apertada síntese, que adquiriu por meio de 

consórcio firmado com o requerido o veículo modelo Vectra, placa NJO 

9290, tendo adimplido a última prestação em 20.10.2013.

Aduz ainda, que ciente de que estava tudo quitado e nada mais devida ao 

requerido, imaginando que a baixa do gravame havia sido concretizada, 

comercializou o veículo, tendo procedido o pagamento das taxas de 

transferência do DETRAN/MT e, para sua surpresa, foi informada pelo 

servidor do aludido Departamento de Trânsito que o automóvel não poderia 

ser transmitido a terceiro porque encontrava-se alienado ao requerido, 

haja vista que este não havia dado baixa na restrição mesmo após o 

decurso do pagamento da última parcela do consórcio, que se deu em 

20.10.2010, ou seja, após o decurso de 21 (vinte e um) meses.

Relata por fim, que procurou o auxílio do PROCON de Rondonópolis-MT, 

porém, não logrou êxito em seu intento.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 22/61.

A inicial foi recebida às fls. 67.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 69/70, 

tendo, na mesma ocasião, juntado os documentos de fls. 71/87.

A autora ofereceu réplica às fls. 90/103.

Designada a audiência de conciliação, a mesma restou prejudicada em 

decorrência da ausência da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento imediato porque só resta resolução de matéria 

de direito, sendo que quanto às matérias de fato, as provas constantes 

dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não sendo 

mais possível a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do NCPC.

Sem delongas, o pleito da autora deve ser julgado improcedente.

De início, verifica-se que mesmo a autora ciente (ou deveria estar!) de que 

havia sido procedida a baixa no grame de seu veículo em 11/06/2015, 

conforme afirma em sua réplica “que somente logrou sucesso na baixa do 

gravame, porque formulou reclamação perante o Procon e opôs a 

presente ação”, ajuizou ação em data posterior (29/07/2015) pleiteando a 

baixa na restrição do veículo, o que lhe torna carecedora da ação neste 

pedido, por falta de interesse processual, na forma do artigo 485, inciso 

VI, do NCPC.

No que tange aos danos morais pleiteados, o Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento harmônico no sentido de que o mero atraso na baixa 

do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não o 

caracteriza, devendo este ser devidamente demonstrado.

Neste sentido:

 AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BAIXA DE GRAVAME. 

ATRASO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 

NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE 

REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA 

CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. O mero atraso na baixa do 

gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não caracteriza o 

dano moral, devendo este ser devidamente demonstrado. 2. Não cabe, em 

recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 

3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta 

Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1718107/RS, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

30/08/2018, DJe 11/09/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. 

DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE 

FATO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 

Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões 

relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo 

que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A simples demora 

na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é 

apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, devendo ficar demonstrada a 

presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que 

não se verificou na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. 

(AgInt no REsp 1699340/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Nota-se que, no caso em exame, embora a autora afirme que teve a venda 

de seu veículo frustrada em razão do gravame, jamais trouxe aos autos o 

nome do suposto promitente comprador, tampouco requereu a sua oitiva 

judicial. Ao contrário, deixou de comparecer à audiência de conciliação 

designada e requereu o julgamento antecipado da lide, nos termos da 

petição de fls. 106/107. Portanto, não se desincumbiu a autora do ônus 

que lhe competia, a teor do artigo 373, inc. I, do NCPC.

Assim, diante de todo o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no art. 487, I, do NCPC. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, no que tange ao pedido de baixa na 

alienação fiduciária, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC.

Pela sucumbência, CONDENO a parte autora nas custas processuais, 

atualizando-se o valor da causa, bem como nos honorários advocatícios 

em favor do advogado do requerido, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), com base no art. 85, § 8º do CPC, concedendo-se à mesma o 

direito de quitar as despesas processuais em 06 (seis) parcelas, iguais, 

mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado e as demais, nos mesmos dias dos meses 

sucessivos, a teor do artigo 98, §6º, do NCPC.

Considerando que a autora efetuou os pagamentos mensais das parcelas 

do consórcio, compreendendo os anos de 2010 a 2013, cujas valores, em 

sua grande parte, orbitavam em torno de R$ 530,69 (quinhentos e trinta 

reais e sessenta e nove centavos) e R$ 780,88 (setecentos e oitenta 

reais e oitenta e oito centavos), conforme extratos de fls. 37/47, entendo 

que o patrimônio da mesma comporta o pagamento parcelado dos ônus de 

sucumbência, razão pela qual REVOGO a decisão que lhe concedeu 

assistência judiciária gratuita, por verificar que a condição financeira da 

reclamante não permite a concessão/manutenção de tal benesse 

processual, em razão de se afastar dos padrões legais para o seu 

deferimento.

CONDENO a autora ao pagamento de multa, no percentual de 2% (dois por 

cento) do valor da causa atualizada, que deverá ser revertida em favor do 

Estado de Mato Grosso, por ato atentatório à dignidade da justiça, em 

virtude do seu não comparecimento injustificadamente à audiência de 

conciliação, a teor do artigo 334, §8º c/c artigo 98, §4º, ambos, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 782147 Nr: 7055-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:OAB/ MT 6.656

 Vistos em Correição.

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. – BANCO SISTEMA S.A. propôs 

incidente contra MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN, opondo-se ao valor 

atribuído aos autos principais, alegando que no pedido de usucapião o 

valor do imóvel deve ser aquele apontado como correto à causa.

Instada a tanto, a parte impugnada apresentou resposta.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Como cediço, o valor da causa deve refletir, sempre que possível, a 

valoração econômica do pedido formulado pela parte, nos termos do que 

estabelece o art. 291 do CPC: “A toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”.

Registra-se que tal exigência deve-se ao fato de que o valor da causa 

serve como referência para diversas consequências jurídicas, tais como 

cálculo de tributos e multas processuais, a definição de competências e 

tipo de procedimento, entre outros.

É orientação da E. Corregedoria Geral da Justiça, inclusive, a fiscalização 

rigorosa por parte dos magistrados acerca dos valores atribuídos às 

causas propostas no âmbito do Estado de Mato Grosso, considerando as 

disparidades apuradas em levantamentos junto ao Funajuris.

Na espécie, deve ser observado o disposto no art. 292, inc. IV, do CPC, 

assim disposto:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 531 de 824



“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: (...) IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o 

valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;”.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - VALOR DA 

CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO 

JUIZ - POSSIBILIDADE - ART. 259, VII, DO CPC - INDICAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA - TERRENO ADQUIRIDO SEM AS BENFEITORIAS - PROVEITO 

ECONÔMICO QUE CORRESPONDE À NUA-PROPRIEDADE - DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 255, § 

1º, DO RISTJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. O 

valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, 

lícito ao magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando 

houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito 

econômico pretendido. Precedentes. 2. Na ação de usucapião de natureza 

extraordinária, tendo por objeto terreno adquirido sem edificações, o 

conteúdo econômico corresponde à nua-propriedade e o valor da causa 

será de acordo com "a estimativa oficial para lançamento do imposto" (art. 

259, VII, do CPC) (...)” (STJ – REsp Nº 1.133.495-SP – Rel. Min. Massami 

Uyeda – j. 06/11/12 – 3ª T. – Dje 13/11/12).

 Assim sendo, diante das proporções do imóvel a ser usucapido, é óbvio 

que o valor atribuído à causa é irrisório, não condizendo com a importância 

do bem, merecendo, portanto, correção.

Por outro lado, conforme demonstrado pela impugnante, o bem objeto da 

ação foi arrematado em leilão na data de 26/11/2013, ou seja, passados 

pouco mais de um ano do ajuizamento da ação principal, por R$ 37.500,00 

(trinta e sete mil e quinhentos reais), sendo, portanto, este o valor correto 

da causa.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o presente incidente, para fixar o valor da causa na 

demanda em R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), monta que 

corresponde ao valor do imóvel que se pretende usucapir.

 Deixo de condenar a impugnada no pagamento de custas e verbas 

honorárias, por ser incabível sua aplicação na espécie.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o decurso do prazo recursal, proceda-se o desapensamento, 

traslade-se cópia aos autos principais (n.º 8560-22.2012.811.0003). 

Após, tomadas as providências necessárias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 836816 Nr: 7596-87.2016.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO APARECIDO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN, BANCO 

BAMERINDUS DO BRASIL S/A (EM LIQUIDACAO JUDICIAL - Atual Banco 

Sistema S/A), BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423/O, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:OAB/ MT 6.656

 Vistos em Correição.

Em respeito ao disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, faculto as 

partes pelo prazo comum de 10 (dez) dias, manifestação sobre o 

interesse de agir no presente feito, considerando: a natureza assessória 

da ação com relação à principal, de usucapião, a manifestação de 

desistência promulgada pela autora da ação principal, e, ainda, 

independentemente da homologação da desistência nos autos de n.º 

8560-22.2012.811.0003, a iminente extinção daquela ação ante o não 

recolhimento das custas processuais, devidas em razão da revogação 

dos benefícios da justiça gratuita a parte autora naquele feito.

 Consigne-se que os autos de n.º 13613-13.2014.811.0003 foram extintos 

nesta data com fulcro no art. 485, inc. IV c.c art. 102, parágrafo único, 

ambos do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais 

pela mesma parte, Miriam Lucia Schultz Feltrin.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem respostas, tornem os autos 

conclusos para decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 794706 Nr: 12240-10.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE ASSUNÇÃO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 19831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A

 Vistos em Correição.

Cuida-se de ação comum com pedido de obrigação de fazer ajuizada por 

VIVIANE ASSUNÇÃO GONSALVES em face de BANCO SANTANDER, 

ambos qualificados nos autos, ao argumento de que firmou contrato de 

financiamento com o demandado para aquisição de um imóvel residencial, 

cujas parcelas, contudo, destoam da planilha de evolução apresentada na 

contratação, desrespeitando-se a cláusula de amortização do contrato. 

Requereu, em síntese, seja o demandado compelido a cumprir os termos 

do contrato entabulado no tocante à amortização, valendo-se, no ato da 

cobrança das parcelas do financiamento, os termos da planilha 

apresentada na contratação, assim como a condenação deste a danos 

morais que alega ter sofrido em razão da cobrança, e, a devolução em 

dobro dos valores cobrados indevidamente. Para tanto, juntou documentos 

com a inicial (fls. 10/96).

Recebida a inicial (fls. 97/97v), foi determinada a citação da parte 

demandada e indeferida a tutela de urgência pleiteada.

Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 100/109) aduzindo, 

preliminarmente, inaplicabilidade do CDC quanto à inversão do ônus da 

prova no caso, bem como, no mérito, ausência de ato ilícito de sua parte a 

fundamentar responsabilidade por quaisquer danos, impugnando, ainda, a 

ocorrência de danos extrapatrimoniais à autora em razão dos fatos.

Instada a se manifestar sobre a contestação, veio a parte autora aos 

autos e apresentou réplica (fls. 120/123).

Intimadas a manifestar interesse na produção de provas, as partes 

requereram o julgamento antecipado da lide (fl. 126 e 130).

Tentada a realização de acordo entre as partes em audiência, esta restou 

sem êxito (fl. 132), quando estas requereram novamente o julgamento 

antecipado da ação.

 É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

O processo comporta o julgamento antecipado por versar sobre matéria 

de direito e de fato comprovado documentalmente. É o que passo a fazer 

em acordo ao art. 355, I, do CPC e à manifestação das partes.

Ademais, a revisão de cláusulas contratuais é questão puramente de 

Direito e sua solução não depende de prova pericial, conforme decide 

reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n.º 

1.049.012/MG, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha).

Cumpre salientar, também, que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária no caso, uma vez que os documentos juntados no 

presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre a causa.

No mérito, o pedido é improcedente.

A autora sustenta que a instituição requerida, com quem celebrou contrato 

de financiamento para aquisição de imóvel com cláusula de alienação 

fiduciária, está a capitalizar os juros sem que haja previsão contratual, 

requerendo, resumidamente, seja a parte adversa compelida a cumprir os 

termos do contrato entabulado.

Destacou na inicial que, “na data de 30 de novembro de 2012, firmou um 

instrumento particular de venda e compra de imóvel residencial, e 

financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras avenças, do 

contrato de N. 072185230000934, com o requerido, documento incluso, 

para compra de um imóvel no RESIDENCIAL TERRA NOVA, 

Rondonópolis-MT, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, 

financiamento de R$ 71.169,00 (setenta e um mil e cento e sessenta e 

nove reais) para pagamento em 300 meses, taxa nominal de juros de 

(4,59% e efetiva de 0,37% mensal), sistema de amortização constante, 

SAC valor de primeira prestação de R$ 395,58 (trezentos e noventa e 

cinco reais e cinquenta e oito centavos, conforme item 11.2 do contrato), 

(juros e amortização).”

Sobre o sistema de amortização apontado pela parte autora (SAC), vale 

dizer, que no Sistema de Amortização Constante, verdadeiramente, o valor 

da amortização é uniforme (igual) e o valor da parcela é decrescente, 

considerando que os juros também são e se contempla a capitalização 
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composta de juros. Contudo, quando existe correção monetária na 

evolução do financiamento, as parcelar podem ser crescentes, 

exclusivamente, em função da aplicação da correção monetária sobre o 

saldo devedor (base de cálculo da amortização e juros).

No presente caso, entretanto, verifico que tal discussão é dispensável na 

medida em que, ao contrário do que alega a parte requerente, há 

autorização legal para a capitalização de juros nos contratos de 

financiamento imobiliário como o celebrado entre as partes, o sistema de 

amortização pactuado foi a Tabela Price (TP) e, a capitalização de juros 

encontra-se expressamente pactuada (cláusula sétima do contrato c.c 

cláusula onze do “Quadro Resumo” – fls. 22 e 34).

Se dúvida houvesse quanto às suas cláusulas, condições e termos do 

contrato, estas deverias ser suscitadas no momento da assinatura e não 

no curso do cumprimento das obrigações.

E, vale dizer, em observância aos princípios da autonomia da vontade e da 

força obrigatória dos contratos, uma das partes contratantes somente 

poderá “revisar” o contrato quando ocorrerem abruptas mudanças no 

cenário econômico ou circunstâncias excepcionais, de modo a provocar 

uma onerosidade excessiva a um dos contratantes.

É o que dispõe o art. 478 do CC, se não vejamos:

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a 

prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com 

extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do 

contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da 

citação.”

Não se ignora que há expressa proteção do contratante hipossuficiente 

na legislação de consumo, prevista no direito à revisão dos contratos nos 

casos de adoção de práticas e cláusulas abusivas (artigo 6º, inciso IV do 

Código de Defesa do Consumidor),lesão ao consumidor (artigo 6º, inciso V 

do Código de Defesa do Consumidor) e onerosidade excessiva decorrente 

de fatos supervenientes (artigo 6º, inciso V, in fine, do Código de Defesa 

do Consumidor). Todavia, tais direitos não podem consistir num direito 

puramente potestativo, destinado a modificar as bases contratuais sem 

causa justa.

A revisão contratual no Código de Defesa do Consumidor além de não 

prescindir da precisa comprovação das hipóteses previstas no Código, 

deve ser interpretada em consonância com os princípios maiores da 

proteção ao ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, dos quais 

decorre um outro, não expresso, mas implícito no sistema jurídico 

constitucional vigente, de que não comportam revisão de obrigações já 

extintas.

Bem a propósito vale lembrar a lição de HUMBERTO THEODOROJÚNIOR, 

verbis:

“... sem o respaldo da segurança jurídica na contratação dos 

negóciosjurídicos, anula-se o próprio princípio da legalidade, criando-se 

verdadeiras armadilhas, na vida contratual. Isto porque, admitida a 

instabilidade do vínculo produzido pelocontrato, não teria o contratante 

conhecimento prévio e reflexivo das conseqüências de seu negócio, daí 

surgindo um clima de incerteza e intranqüilidade, correspondente a 

umquadro de profundo antagonismo com a dinâmica constitucional (...) A 

função social do contrato, estabelecida a partir dos postulados, da boa-fé 

objetiva e da lealdade entre os contratantes não pode ser entendida, 

obviamente, como algo incompatível com a segurança jurídica. Sem essa 

segurança é claro que não se viabiliza a realização concretados 

fundamentos e objetivos permanentes do Estado Democrático de Direito, 

onde a preservação do ato jurídico perfeito e do direito adquirido se 

apresenta como condiçãosine qua non da estabilidade das relações 

sociais, mediante projeção prática do conhecimento antecipado e reflexivo 

dos atos, fatos e conseqüências por elesdesencadeadas, à luz do critério 

da previsibilidade (...) A segurança jurídica é, pois, parao ordenamento 

constitucional, um alicerce sobre o qual se assentam todos os 

demaisprincípios fundamentais. Apresenta-se como o “fruto final do 

Estado de Direito”, já que é dela que surge o clima geral que permite o 

desenvolvimento e a civilização; e, por issomesmo, as pessoas 

razoavelmente cultas têm sempre a convicção de que “nenhum 

valorisolado, por mais valioso que seja, vale o sacrifício da segurança 

jurídica” (“Direitos do Consumidor”, Ed. Forense, 2000, pp. 14-15).

Ainda que assim não fosse, no que toca à fórmula de cômputo dos juros 

fixados no contrato, tenho que a aplicação da Tabela Price não é ilegal e 

não implica onerosidade excessiva do contrato, sendo assim válida a 

norma contratual não observada pela parte autora.

O sistema de amortização francês (Tabela Price) não traz, em si, 

capitalização de juros; ao revés, tem-se mecanismo de distribuição dos 

juros e do capital em parcelas justas durante o período estabelecido no 

contrato para amortização da dívida. Neste sentido é a lição de PAULO 

SANDRONI:

“(...) a Tabela Price consiste em um “Sistema de amortização de dívidas em 

prestações iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do 

principal, isto é, do capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve 

seu nome provavelmente ao inglês R. Price, que durante o século XVIII 

relacionou a teoria dos juros compostos às amortizações de empréstimos, 

e se denomina também sistema francês de amortização (...) Na medida em 

que a prestação é composta de dois elementos - uma parte de juros e 

outra do principal - a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira 

parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do 

principal que se deseja amortizar.”(“Dicionário de Economia e 

Administração”, Ed. Nova Cultural, 1996, p. 404).

Não bastasse, a jurisprudência mais assinalada posiciona-se, atualmente, 

no sentido de que “é admissível a capitalização de juros com periodicidade 

mensal, a partir de 31.03.2000, conforme artigo 5 da MP n.º 

2.170-36/2001, desde que expressamente contratada, ou que a taxa anual 

de juros remuneratórios informada no contrato seja superior ao 

duodécuplo da mensal, consoante entendimento do STJ” .

Também, o art. 5º, III, da Lei nº. 9.514/97 estabelece expressamente que 

“as operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, 

serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes 

condições essenciais: (...) III - capitalização dos juros”, ou seja, há 

previsão legal autorizando a capitalização de juros, aliás, prevista no 

contrato tido entre as partes.

Neste contexto, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelece 

que os juros remuneratórios (período de normalidade) incidirão na taxa 

efetiva mensal de 0,37%, equivalente a taxa efetiva anual de 11,5000%, 

conforme encargos financeiros descritos no “QUADRO RESUMO”, 

cláusula 11, do contrato (fl. 34).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo n.º 

973.827/RS, considerou expressamente contratada a capitalização de 

juros nos casos em que a taca anual prevista é superior ao duodécuplo da 

taxa mensal, o que se aplica ao caso, onde o duodécuplo da taxa mensal 

é 4,44% e a taxa anual pactuada é de 4,59%.

Assim, levando-se em conta que o contrato foi firmado no ano de 2012 e 

que há pactuação expressa de capitalização de juros, não há qualquer 

ilegalidade constatada.

Neste sentido, registre-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE 

IMÓVEL. SFI - SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. 1. PRELIMINAR EM 

CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 514, II, CPC. 

AFRONTA. INOCORRÊNCIA. 2. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E À FORÇA 

OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (PACTA SUNT SERVANDA). ART. 51, 

INCISO IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C ARTS. 421 E 

422 DO CÓDIGO CIVIL. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO LEGAL. 

RT. 5º, INCISO III, DA LEI N.º 9.514/97. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DAS 

PARCELAS. SAC - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE. MÉTODO 

COMPOSTO DE FORMAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA 

ENTRE A TAXA NOMINAL E A EFETIVA. VALIDADE (RESP N.º 973827/RS). 

4. ENCARGOS CONTRATUAIS, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE 

INSCRIÇÃO E EXPEDIENTE. CONDENAÇÃO NÃO CONTIDA NA SENTENÇA. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 5. SUCUMBÊNCIA. RESULTADO 

FINAL DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. IMPOSIÇÃO DO ÔNUS 

INTEGRALMENTE À PARTE AUTORA”.

 Destarte, forçosa a improcedência da demanda, uma vez que não houve 

qualquer abusividade na atitude da instituição financeira na cobrança das 

parcelas, de modo que o pedido de obrigação de fazer não merece ser 

acolhido e, por consequência, não existem valores a serem ressarcidos 

ou dano moral indenizável.

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo 

o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Por consequência, condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa com fulcro 

no art. 85, §2º do CPC, devendo, contudo, ser observado o disposto no 

art. 98, § 2º do mesmo Código no caso, uma vez que a parte é beneficiária 

da justiça gratuita.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 102202 Nr: 313-72.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Determino que se cumpra o já decidido à fls. 165.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34191 Nr: 8894-52.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 PROCESSO N° 8894-52.1995.811.0003 (Cód. 34191)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Indefiro o pedido de fls. 233, considerando as informações prestadas pelo 

advogado do executado às fls. 220/221, sendo demonstrado que o 

advogado do executado perdeu contato com seu cliente, e até porque o 

pedido ora em apreço já fora analisado em outra oportunidade e deferido, 

entretanto, restou prejudicado, em face ao posto acima.

Deste modo, intime-se o exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

indique a localização do bem penhorado, indique outros bens passíveis de 

penhora ou requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento 

do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 787192 Nr: 9080-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656

 PROCESSO N° 9080-74.2015.811.0003 (Cód. 787192)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Diante do inteiro teor do v. acórdão de fls223/230, no qual proveu o 

recurso de apelação da ora embargante, reconhecendo o cerceamento de 

defesa desta, determinando o prosseguimento da ação de embargos de 

execução, determino a realização da perícia contábil.

Nomeio como Perito Contábil Judicial a empresa Real Brasil Consultoria 

LTDA, na pessoa do seus Diretores, que poderão ser intimados do 

encargo, nos termos do artigo 465, §2º do Novo CPC, através do email 

contato@realbrasil.com.br

O perito contábil deve cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independente de termo de compromisso, sob a fé do seu grau, 

conforme preceitua o artigo 466 do CPC.

Intime-se o perito acima nomeado para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste a concordância da nomeação, caso positivo, apresentar 

proposta de honorários e a comprovar sua especialidade sobre a matéria 

(artigo 156, do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do CPC).

Apresentada a proposta de honorários, nos termos do artigo 95 do Código 

de Processo Civil, intime-se a parte embargante para depositar os 

honorários, desde já, deixo consignado que o valor integral será pago 

após o depósito do laudo em Juízo e prestado todos os esclarecimentos 

necessários.

Em seguida, com a juntada dos quesitos das partes aos autos, intime-se o 

Perito para a apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, 

instruindo a intimação com os quesitos formulados pelas partes, juntados 

aos autos.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo os 

assistentes técnicos de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 843702 Nr: 9594-90.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 PROCESSO N° 9594-90.2016.811.0003 (Cód. 843702)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Aguardem-se os autos suspensos até o final da suspensão da blindagem 

concedida na recuperação judicial dos executados, devendo os 

exequentes informarem sua finalização nestes autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 727459 Nr: 8333-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEIDER PEREIRA DE MACEDO - 

OAB:MG 108.593

 PROCESSO N° 8333-95.2013.811.0003 (Cód. 727459)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para no prazo de 05 se 

manifestar a respeito da petição de fls. 114/15, bem como os documentos 

acostados à fls. 116/127.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 447440 Nr: 2620-13.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 PROCESSO N° 2620-13.2011.811.0003 (Cód. 447440)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Defiro o pedido de penhora de fls. 155/156, devendo os autos 

permanecerem conclusos para sua efetivação, devendo o executado ser 

intimado da penhora após sua efetivação.

Defiro ainda, o pedido da parte para intimação do executado para que 

indique a localização dos bens a serem penhorados no prazo de 15 

(quinze) dias, entretanto, deixo de fixar qualquer tipo de condenação 

neste momento por descumprimento da ordem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 410762 Nr: 6832-82.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA ALEIXO DE SOUZA GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SOUZA BEZERRA, ECO VITTA COM. 

PEST. SERV. EXPORT. IMPORT.REPRESENT. DE MADEIRAS E PROD. 

VEGETAIS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 PROCESSO N° 6832-82.2008.811.0003 (Cód. 410762)

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Aguarda-se a resolução por decisão do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 346273 Nr: 1713-48.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO NORIO MIYASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VH EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICO 

E ACESSORIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 PROCESSO N° 2005/64 (Cód. 346273)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Indefiro o pedido de fls. 199 para juntada do ofício 084/2009, 

considerando que este se encontra juntado às fls. 177.

Quanto ao pedido de bloqueio periódico nas contas do executado, tem-se 

sua inviabilidade, considerando que após o primeiro bloqueio, ainda que 

parcial, o executado deverá tomar ciência da decisão, para que exerça 

seu direito de defesa e possa impugná-la.

Considerando ainda, que o executado intimado a informar o andamento 

processual de sua recuperação judicial, quedou-se inerte, defiro 

parcialmente o pedido de bloqueio de valores nas contas do executado, 

por uma única vez.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 751946 Nr: 8730-23.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 PROCESSO N° 8730-23.2014.811.0003 (Cód. 751946)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

SENTENÇA.

 Cuidam os autos de ação de rescisão de contrato cumulado com 

reintegração de posse cumulado com pedido de antecipação de tutela, 

proposta por VALDENIR RODRIGUES contra ROBERSON PEREIRA DO 

AMARAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega o autor que no dia 03 de julho de 2014 firmou contrato verbal de 

compra e venda de uma camioneta FORD 4000, ano 1993, com o requerido 

pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo este pago via 

cheque a ser depositado em conta bancária de titular Cícero Ribeiro, 

cunhado do autor.

Após a tradição do bem, no dia seguinte, o cheque foi bloqueado pelo 

motivo de roubo.

Diante deste fato, o autor tentou entrar em contato com o requerido, porém 

não obteve êxito.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/27.

A inicial foi recebida às fls.28.

 A parte requerida foi citada por edital, sendo lhe deferido curador 

especial.

A contestação esta acostada à fls. 44/45.

A entrega do veículo foi efetuada, conforme comprovado às fls.82/83.

O autor impugnou a contestação à fls. 46.

Vieram-me os autos conclusos.

Julgo antecipadamente o pedido, com fulcro nos artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, uma vez que não haver necessidade de 

produção de outras provas, sendo as já existentes suficientes para o 

julgamento.

Diante da narrativa do autor, corroborada pelos documentos acostados 

aos autos, considero preenchidos os pressupostos do artigo 561 do CPC, 

por ter restado evidenciada hipótese que autoriza a rescisão do contrato e 

a reintegração de posse, porquanto caracterizado o esbulho.

Dessa forma, tem-se que evidenciada a inadimplência do requerido quanto 

ao cumprimento do contrato celebrado com a autora.

No presente caso, depois de acordado pelas partes a coisa a ser 

comprada e o preço, este seria pago pela parte requerida por meio de 

cheque, que seria depositado em conta corrente do cunhado da parte.

Ocorre que, para surpresa do autor, quando da apresentação da cártula 

ao banco, verificou-se que aquele teria sido bloqueado pelo motivo de 
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roubo, deixando desta feita, não havendo desta feita, o pagamento.

Insta observar que o autor já tinha entregue ao requerido o veículo, bem 

como o recibo de transferência correspondente.

Diante do inadimplemento da obrigação contratada, tem-se como 

caracterizada infração contratual, que leva à rescisão do contrato (art. 

475, do Código Civil).

De rigor, portanto, a rescisão do contrato celebrado e a reintegração da 

requerente na posse do bem.

Corolário lógico da rescisão que ora se defere é a volta das partes ao 

“status quo ante” à celebração do contrato, sem que qualquer delas 

experimente ganhos ou prejuízos indevidos, em virtude da avença em tela.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC., para: a. DECLARAR rescindido o contrato celebrado 

entre as partes; b. CONCEDER ao autor a reintegração na posse do 

veículo F 4.000, modelo 1993, cor branca, RENAVAN 128021209, Chassi 

8AFKTNT37PJ045131, placa JXZ7523 no endereço constante na inicial c. 

CONDENAR o réu, a título de perdas e danos, ao pagamento de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) , atualizado e corrigido e juros de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir da citação, caso não seja possível a 

reintegração do veículo acima mencionado.

Em decorrência da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 

85, § 2º, do CPC. P.R.I. Monte Alto, 11 de outubro de 2018.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41266 Nr: 1201-80.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO, 

AGROPECUARIA CARIMÃ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDERIO - 

OAB:PR/40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, Giovane 

Moisés Marques dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 PROCESSO N° 1201-80.1996.811.0003 (Cód. 41266)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Intime-se a requerida para se manifestar a respeito da petição e do 

cálculo juntado à fls. 401 e 401/verso, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 450356 Nr: 5536-20.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA PEREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Autos n° 5536-20.2011.811.0003 (450356)

Responsabilidade Civil

Sentença.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta por MARIA 

AUXILIADORA PEREIRA GUIMARÃES, em face da ANHANGUERA 

EDUCACIONAL – RONDONÓPOLIS/MT, todos devidamente qualificados.

Em resumo, alega a parte autora que é acadêmica do 3º semestre do 

Curso de Ciências Contábeis o qual é ministrado pela Requerida.

Salienta que é beneficiada com 50% (cinquenta por cento) da BOLSA 

PROUNI INSTITUCIONAL, de modo que os boletos de pagamento mensal do 

curso eram emitidos já com os 50% de desconto.

Assevera que a partir do 2º semestre do Curso a requerente fez 

solicitação de financiamento FIES, contrato firmado que correspondeu ao 

valor da semestralidade correspondente a 50%, contudo após 04 (quatro) 

meses de efetividade do contrato com FIES, a requerente passou a ser 

cobrada pela requerida por supostas diferenças de mensalidades em 

atraso, com a informação de que ela passou a deter apenas 25% (vinte e 

cinco por cento) da BOLSA PROUNI INSTITUCIONAL e não mais os 50% 

(cinquenta por cento).

Fundamenta, ainda, que desconhece qualquer irregularidade, uma vez que 

era devidamente contemplada por 50% da BOLSA PROUNI INSTITUCIONAL 

e os outros 50% são devidamente depositados mensalmente pelo FIES 

através da Caixa Econômica Federal, inclusive, argumenta que todos 

esses procedimentos de descontos foram realizados conforme 

informações apresentadas por funcionários da empresa requerida, de 

modo que caso tenha acontecido alguma erro, foi por culpa de prepostos 

da requerida que prestaram informações incompletas.

 No final, alega a parte autora que a partir desse momento tem passado 

por momentos de humilhação e abalo psicológico, visto que, ilicitamente, 

está recebendo várias ligações da empresa requerida que lhe ameaça de 

negativação do nome no mercado de créditos, bem como foi barrada na 

entrada da Faculdade, por falta de pagamento dessas supostas dívidas, 

vindo a se sentir constrangida na frente dos colegas.

Assim, na exordial requer-se, principalmente, a declaração de inexistência 

do débito em comento, a condenação da requerida em verba indenizatória 

ao dano moral no montante de 36 (trinta e seis) salários mínimos e, por fim, 

pede também pela condenação da requerida a restituição do indébito na 

valor de R$937,96 (novecentos e trinta e sete reais e noventa e seis 

centavos).

Documentos que acompanham a petição inicial (fls. 26/69).

 Em decisão de fls. 70/72 este Juízo deferiu os pedidos liminares expostos 

na petição inicial.

A parte requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL – RONDONÓPOLIS/MT, 

devidamente citada, apresentou a sua contestação (fls. 80/92). 

Preliminarmente, salienta sobre a falta de interesse de agir.

No mérito, defende que o PROUNI INSTITUCIONAL é um benefício de mera 

liberalidade oferecido pela própria empresa requerida quando o aluno não 

é aprovado pelo PROUNI GOVERNAMENTAL.

Salienta que, realmente, a autora era beneficiária do referido desconto de 

50% da bolsa do PROUNI INSTITUCIONAL, contudo, segundo a parte 

requerida, quando a autora realizou a contratação com o FIES prestou 

informações erradas ao referido órgão público e, além disso, sabia que o 

FIES iria garantir apenas 50% do que ela efetivamente pagava, isso é, 

metade da mensalidade do Curso, de modo que restaria ainda 25% (vinte e 

cinco por cento) do total da mensalidade para a parte autora quitar junto a 

requerida.

Nesse sentido, fundamenta pela inexistência de ato ilícito por parte da 

requerida e, por consequência, de dano moral, uma vez que a cobrança 

do débito em discussão deu-se no regular exercício de seu direito.

Por fim, em relação a repetição do indébito, salienta que ele não é devido, 

visto que a parte autora não realizou efetivamente nenhum pagamento, de 

modo que pugna pela improcedência total da presente ação.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (fls. 142/156).

Houve audiência de instrução e julgamento (fls. 248/248v).

A parte autora apresentou as suas razões finais (fls. 268/271).

Por sua vez, a parte requerida, também, apresentou as suas alegações 

finais por memoriais (fls. 272/277).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

1) DA PRELIMINAR.

Na contestação a parte requerida argui preliminar, requerendo a extinção 

do presente feito, sem resolução do mérito, com o fundamento de que falta 

interesse de agir, visto que supostamente a petição inicial não possui não 

é esclarecedora do direito pleiteado pela parte autora.

Tal preliminar não merece deferimento.

Acontece que a parte requerida equivoca-se ao estabelecer esses 
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argumentos como matéria de defesa processual, uma vez que esses 

fundamentos equivalem-se a um mecanismo de defesa de mérito, ou seja, 

não equivale a uma questão processual que deva ser decidida 

previamente, mas confunda-se com a discussão do pedido principal da 

presente ação.

 Assim, DEIXO DE CONHECER a referida preliminar arguida pela parte 

requerida, uma vez que as questões levantadas por ela são matérias de 

mérito, que serão, oportunamente, apreciadas e julgadas no tópico 

posterior.

2) DO MÉRITO.

É sabido que na relação consumerista o risco do serviço mal prestado se 

incorpora à atividade empresarial, isso é, o risco deve ser assumido pelo 

próprio empreendedor, independente de sua culpa (responsabilidade 

objetiva).

Dessa forma, o direito da autora à indenização por danos morais e, por 

consequência, da repetição do indébito, por cobrança indevida, prescinde 

da apreciação dos elementos subjetivos (dolo ou culpa estatal), de forma 

que os únicos pressupostos para a configuração da responsabilidade em 

comento consistem na existência: do dano, da conduta ilícita do agente e 

do nexo causal.

 Nesse sentido, compulsando os fatos e as provas apresentadas, 

percebe-se que não há provas inequívocas da conduta ilícita da empresa 

requerida, uma vez que resto convicto que ela agiu dentro do seu regular 

exercício de direito, inclusive em respeito a normativas governamentais, 

visto que conforme depreende do art. 2º, §9º da Portaria Normativa nº 10 

de 30 de abril de 2010, realmente, o benefício financiado pelo FIES trata-se 

apenas de 50% dos valores EFETIVAMENTE DEVIDOS pelo aluno e NÃO 

DO TOTAL DA MENSALIDADE DO CURSO, desse modo, nada mais justo 

do que a parte requerida cobrar os demais 50% não quitado pelo FIES que, 

no caso da autora, equivale somente a 25% da mensalidade, visto que a 

aluna possui bolsa de 50% da mensalidade pelo PROUNI INSTITUCIONAL.

 Quando ao argumento da parte autora de que na realidade a empresa 

requerida está recebendo 50% DO TOTAL DA MENSALIDADE DO CURSO 

pelo FIES e não apenas 25%,deveria a parte autora, em Ação Própria, 

requerer o reembolso dos valores que a empresa requerida estaria 

recebendo a mais do FIES, bem como denunciar a suposta fraude aos 

órgãos competentes ou, simplesmente, aditar o contrato e não pleitear a 

garantia de 100% de desconto do curso sem qualquer razão legal, em 

notória desobediência ao art. 2º, §9º da Portaria Normativa nº 10 de 30 de 

abril de 2010.

Da mesma forma, não vislumbro que a empresa requerida praticou ato 

ilícito por supostamente ter prestado informações incorretas para a autora, 

relacionadas ao procedimento de recebimento de bolsas pelo FIES, pois a 

contração de financiamento do FIES é solicitado UNICAMENTE pelo 

estudante, mediante competente registro e trocas de informações com a 

Administração Pública, de modo que era ônus da parte autora, ora 

consumidora, prestar atenção aos ditames do contrato do FIES e em caso 

de dúvidas acionar a Administração Pública competente, visto que o FIES é 

benefício público e não particular.

Desse modo, admitir-se, como requer a autora, que seja obrigação da 

Instituição de Ensino Superior promover as informações completas sobre o 

referido contrato de financiamento no âmbito do FIES, seria uma ingerência 

nas relações contratuais e ofensa ao equilíbrio e boa-fé que norteia a 

relação consumerista.

 Com efeito, a referida irregularidade na contratação do FIES, decorreu de 

culpa exclusiva da autora, que sem se atentar as informações prestadas 

pela Administração Pública e no contrato, informou que não possui bolsa 

concedida pela Faculdade, quando na verdade recebia bolsa de 50% da 

mensalidade pelo PROUNI INSTITUCIONAL.

Desse modo não há de se falar em indenização por dano material e moral, 

muito menos de declaração de inexistência de débito, uma vez que é 

totalmente equivocado punir a empresa requerida com a obrigação de 

indenizar, se agiu estritamente dentro da legalidade.

Portanto, verificando que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus 

probatório, nos termos do art. 333 , I , do CPC , ante a ausência de 

comprovação de defeito ou ilicitude no serviço prestado ou nas cobranças 

realizadas, impõe-se a improcedência do presente feito.

Decido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação formulada por 

MARIA AUXILIADORA PEREIRA GUIMARÃES, em face da ANHANGUERA 

EDUCACIONAL – RONDONÓPOLIS/MT, por consequência extingo o 

presente feito com resolução do mérito, o que faço com supedâneo no art. 

487, I do Novo Código de Processo Civil.

REVOGO a decisão de fls. 70/72 deste Juízo que havia deferido os 

pedidos liminares expostos na petição inicial.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o 

art. 85, §2º e §8º do NCPC, visto que pela natureza da causa e do tempo 

percorrido, não vislumbro que este feito tenha exigido do advogado da 

requerida a realização de um trabalho excessivo e desgastante. PORÉM a 

execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do 

NCPC, em vista da parte autora SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 25/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 433518 Nr: 2183-06.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S.A BANK MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:MT/8.194-A

 Autos n° 2183-06.2010.811.0003 (433518)

Ação Ordinária

Decisão.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

DEFIRO o pedido da parte autora de fls. 239/240, conforme ficou decidido 

no Recurso de Apelação nº 109565/2015.

Dessa forma, INTIMEM-SE PESSOALMENTE a parte REQUERIDA, para que, 

no prazo razoável de 30 (trinta) dias, JUNTE nos autos os extratos da 

conta corrente a qual a operação estava vinculada e/ou contas gráficas, 

demonstrando com exatidão as amortizações e pagamento liquidado, sob 

pena da aplicação de MULTA DIÁRIA no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais), considerando o altíssimo porte financeiro e patrimonial da 

requerida.

Após o transcurso do referido prazo, INTIME-SE a parte AUTORA, por 

meio de seu Advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

nos autos, dando o devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de preclusão de direito..

Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos, para análise 

da referida petição da parte exequente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 25/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 431585 Nr: 245-73.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLDS, IVETE ANGELA BILHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, ITAU 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, Walef Caik Calixto Feitosa - OAB:21568/O, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - 

OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - OAB:16323, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8194A

 Autos n° 245-73.2010. 811.0003 (431585)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 537 de 824



Ação de Responsabilidade Civil

 Sentença.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

R. L. DOS S., menor impúbere, representado pela sua genitora IVETE 

ANGELA BILHAN ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais, por ato ilícito, em face de WLADIMIR AUGUSTO DA 

SILVA JUNIOR e do denunciado a lide ITAU SEGUROS S/A, igualmente 

qualificados.

Alega o autor, em síntese, que é filho do “de cujus” Sr. Elias Luiz dos 

Santos que faleceu no dia 04 de maio de 2008, quando, na Rodovia 

MT-130, foi atingido violentamente pelo veículo POLO 1.6, conduzido pelo 

requerido WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, tendo como causa 

determinante do acidente a falta de reação do condutor do carro, ora 

requerido, com o veículo bicicleta em que encontrava-se o falecido, bem 

como a velocidade incompatível do local (excesso de velocidade) do 

veículo.

Diante desse fato, argumenta a parte autora que resta caracterizado os 

requisitos ensejadores do dever de indenização da parte requerida a título 

de reparação dos danos sofridos pelo autor, pelos critérios da 

responsabilidade subjetiva, principalmente, considerando que o referido 

acidente de trânsito ocorreu por irresponsabilidade do requerido, motorista 

do veículo, por imprudência (velocidade excessiva) violou o cuidado 

objetivo esperado e ceifou com a vida do pai do autor, segundo as 

conclusões do BO nº 1030950.08.027660-5 (fls. 33/54) e o Laudo Pericial 

Criminal da Ocorrência nº 02-02-07-000524-2008 (fls. 33/89).

Salienta a parte autora, a ocorrência de danos morais sofridos, bem como 

dos supostos danos materiais.

 Em relação aos danos materiais fundamenta que o autor na época era 

uma criança de 06 (seis) anos de idade, o qual era totalmente dependente 

do pai falecido, de modo que a morte do genitor lhe causou prejuízos 

financeiros e diminuição do potencial patrimônio.

Nesse sentido, assevera que considerando a data do fato 04/05/2008 e a 

expectativa de vida do “de cujus” de, aproximadamente, mais 34,5 anos, 

conforme Tábua de Mortalidade do IBGE, o valor da indenização para 

reparação dos prejuízos sofridos é no total de R$246.330,00 (duzentos e 

quarenta e seis mil, trezentos e trinta reais).

Em relação a segunda requerida ITAU SEGUROS S/A assevera a parte 

autora que há uma apólice de seguros do Itaú Seguros de Auto, 

contratada pelo primeiro requerido que dá cobertura em casos de 

reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, conferindo a 

mesma a legitimidade passiva na presente ação.

Assim, na exordial, requereu a condenação da parte requerida ao 

pagamento das indenizações pelos referidos danos sofridos.

Documentos que acompanham a peça inicial (fls. 42/85).

Decisão que deferiu a Justiça Gratuita a parte autora (fls. 90).

O requerido WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR apresentou a sua 

contestação às fls. 126/136.

No mérito, em síntese, defendeu o requerido que a culpa foi exclusiva do 

“de cujus”, vítima do acidente, visto que no dia dos fatos, o acidente 

ocorreu às 18:20 horas, horário em que a escuridão noturna tomava conta 

do local e a bicicleta conduzida pela vítima, pai do autor, não possuía 

nenhum tipo de iluminação, bem como o mesmo trafegava sobre a faixa de 

rolamento dos veículos automotores que transitavam no sentido 

Primavera/Rondonópolis.

Nesse sentido, julga não possuir qualquer culpa pelo evento, alegando não 

ser possível a sua condenação a pagamento de qualquer tipo de 

indenização, visto que não houve o preenchimento do requisito “culpa”, 

para a justa reparação por ato ilícito.

Argumenta, ainda, que o pedido do autor de dano material trata-se de “bis 

in idem”, por estar inspirado no conceito de dano moral, devido a 

descrição expressa na peça vestibular.

Por fim, pugna os valores requeridos pela parte autora, por extrapolarem a 

razoabilidade, o que deixaria caracterizado o enriquecimento ilícito.

 Assim, pugna pela improcedência total da presente ação visto que a 

requerida não pode ser condenada ao pagamento de indenização por falta 

dos pressupostos indispensáveis ao dano indenizável e caso seja 

condenada, os valores da condenação sejam fixados de forma razoável e 

proporcional.

Documentos acostados à contestação (fls. 138/140).

A parte ITAU SEGUROS S/A, também, apresentou contestação em relação 

a presente Ação (fls. 160/171).

No mérito, em síntese, alega a requerida que em caso de condenação, a 

sua responsabilidade está adstrita aos termos do contrato, bem como aos 

saldos das coberturas contratadas na apólice firmada com a outra 

requerida.

Salienta ainda pela improcedência do presente pedido por ter ocorrido 

culpa exclusiva da vítima que de forma imprudente e negligente conduzia a 

sua bicicleta em uma rodovia movimentada e em período noturno, na meio 

da trajetória do veículo segurado, de modo que supostamente estar 

configurada e comprovada a excludente de responsabilidade pela 

ausência de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado.

Por fim, pugna pela improcedência do pedido de dano material por 

ausência de comprovação de dependência entre o autor e a vítima, a 

violação a razoabilidade e proporcionalidade do valor sugerido para os 

danos materiais e morais e a necessidade de dedução do seguro DPVAT 

da indenização eventualmente a ser fixada, caso acha condenação.

Documentos acostados a mencionada contestação (fls. 172/174).

A parte autora apresentou a sua impugnação à contestação (fls. 

176/181v).

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 240/244 e 251/254 e 

260/262).

Devolução de Carta Precatória de depoimento testemunhal (fls. 289/290).

Memoriais finais da parte requerida ITAÚ SEGUROS S.A. (fls. 294/300).

Memoriais finais do requerido WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (fls. 

301/324).

Memorias finais da parte autora (fls. 328/331).

O Ministério Público apresentou o seu parecer, pugnando pela 

procedência parcial da presente Ação, de modo que o quantum da 

indenização deverá ser fixado de modo que não represente um 

enriquecimento ilícito ou um valor inexpressivo (fls. 332/345).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

1) DO MÉRITO.

 1.1) DOS DANOS MATERIAIS.

Sabe-se que a responsabilidade civil pelos danos decorrentes de acidente 

de trânsito é subjetiva, isto é, aquela que está ancorada na comprovação 

da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, conforme 

estabelece o art. 186 do Código Civil de 2002.

Já a obrigação de indenizar encontra-se prevista no art. 927 do CC/02, 

segundo o qual "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo".

Nesse sentido, como forma de esclarecimento dos conceitos, importante 

destacar o entendimento do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho sobre os 

elementos essenciais para a caracterização da responsabilidade 

subjetiva, vejamos:

“Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever 

jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser 

o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a 

respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados 

pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil 

subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, 

mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do 

agente, o que fica patente pela expressão "aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imperícia"; b) nexo causal, que vem 

expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões "violar 

direito ou causar dano a outrem". (Programa de Responsabilidade Civil. 9 

ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 105)”

Assim, para o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva 

ensejadora do dever de indenizar o dano material, é necessária que este 

Juízo verifique, por meio de seu livre convencimento motivado, se há a 

presença conjunta dos seguintes elementos: ação ou omissão (culpa), 

dano material e o nexo de causalidade.

Nesse sentido, em análise da dinâmica do acidente, descrita pelo Laudo 

Pericial Criminal da Ocorrência nº 02-02-07-000524-2008 (fls. 33/89), o 

qual as conclusões são incontroversas visto que não foram impugnadas 

por provas técnicos pelas partes, observa-se que a ocorrência da colisão 

entre o veículo do requerido e a bicicleta que era conduzida pelo pai do 

autor, se deu por culpa exclusiva do requerido WLADIMIR AUGUSTO DA 

SILVA JUNIOR, visto que trafegava em velocidade incompatível para o 

local e, ainda, sem adotar as cautelas recomendáveis, infringindo normas 

de circulação de trânsito quanto à velocidade, bem como aquela prevista 

no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, se não vejamos:

“5- CONCLUSÃO

Em face do que foi exposto, analisando e discutido, concluem os 
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signatários que a causa determinante do acidente foi à falta de 

reação/percepção materializada do condutor do veículo V1 (Carro), para 

com o veículo V2 (Bococleta) que se encontrava a sua frente, resultando 

colidir na traseira do veículo V2 (bicicleta), nas circunstâncias 

retrodescritas.

Os signatários enfatizam, também, que o Veículo V1 (Carro), nos 

momentos que precederam a colisão, estava transitando com velocidade 

incompatível com o local (em excesso de velocidade) [...]” (Trecho 

conclusivo do referido Laudo Pericial fl. 85/86)

Além disso, o depoimento em Juízo da testemunha ocular e que estava no 

local dos fatos, Sra. Elzinete Lopes Cerqueira, é esclarecedor e corrobora 

com a descrição realizada pelas autoridades públicas, exposta no referido 

Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial Criminal, senão vejamos:

“DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ELZINETE LOPES CERQUEIRA:

 Magistrada: O carro Polo ultrapassou a senhora ?

Elzinete: Ultrapassou [...] Se eu estava a cem ele deveria estar a mais, 

doutora.

Magistrada: A senhora estava a cem e ele ultrapassou a senhora ?

Elzinete: É

Magistrada: A senhora viu por quê que o acidente aconteceu ?

Elzinete: Então, ele (veículo do requerido) invadiu o acostamento[...]” 

(Audiência - fls. 241-CD/R)

Sobre o tema, é importante ressaltar que a parte requerida alegou em sua 

contestação que o referido evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do 

pai do autor, ora vítima, sob a alegação de que o acidente originou pelo 

fato da bicicleta não possuir sinalização luminosa e pelo fato de que a 

vítima estava no meio da pista de passagem do veículo.

 Contudo, a parte interessada, ora requerida, não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabe, nos termos do art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil, visto que ao alegar todos essas fatos era sua obrigação 

produzir provas idôneas para prova-los.

Pois como é sabido, o boletim de ocorrência/ Laudo Pericial Criminal, 

corroborado com prova testemunhal, possui presunção relativa de 

veracidade sobre os fatos nele descritos, e somente prova robusta ou 

prova técnica em sentido contrário pode invalidar a sua veracidade.

A respeito, é o ensinamento do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves:

“[...] Se o policial comparece ao local do fato, e registra o que observa, 

então há presunção de veracidade ('O boletim de ocorrência goza de 

presunção iuris tantum de veracidade, prevalecendo até que se prove o 

contrário' - Resp 4.365-RS, 3ª T., Rel. Min. Waldemar Zveiter), e tal se dá 

quando consigna os vestígios encontrados, a posição dos veículos, a 

localização dos danos etc. (Responsabilidade Civil, 12ª edição, 2010: 

Saraiva, p. 918)”

Nesse sentido, também, é o entendimento da Jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AFASTADAS. INVASÃO DE PISTA 

CONTRÁRIA. COLISÃO FRONTAL. MORTE DO CONDUTOR DA 

MOTOCICLETA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO 

RECHAÇADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSOS DESPROVIDOS.

Age com culpa o condutor de automóvel que repentinamente ingressa em 

pista contrária sem as cautelas necessárias, dando, assim, causa à 

colisão. É cediço que o boletim de ocorrência firmado por autoridade 

policial goza de presunção juris tantum, só elidível por prova contrária 

capaz de desacreditá-lo, convincentemente. (TJ-SC – Processo AC 

442900 SC 2007.044290-0, Orgão Julgador Primeira Câmara de Direito 

Civil, Publicação Apelação Cível, de Palhoça Julgamento 8 de Abril de 

2011, Relator Stanley da Silva Braga)”

Assim, demonstrado a ação (culpa) da parte requerida e o nexo causal, 

necessário se faz adentrar na constatação dos danos materiais 

apresentados pelo autor.

Em relação aos danos materiais, também, restam demonstrados, pois há 

de maneira inequívoca a perda patrimonial do autor visto que por ser filho 

da vítima é presumível a sua dependência financeira, isso é, dependente 

dos alimentos que eram prestados pelo seu genitor falecido, os quais 

correspondiam, considerando o porte econômico da vítima, ao salário 

mínimo.

A respeito do tema, explica a doutrina que diante do disposto no art. 948, 

II, do CC não há dúvidas quanto a legalidade da indenização, sob a forma 

de pensão alimentar, aos familiares do falecido, principalmente, o filho 

menor, a quem este sustentava ou tinha o dever de sustentar. Tanto que 

sob esse aspecto, coloca-se como pressuposto, a existência de uma 

relação de dependência econômica, efetiva, presumida ou até mesmo 

eventual, entre os pretensos beneficiários e a falecida vítima, nesses 

casos.

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento de ser devida a pensão 

alimentícia ao autor, contudo diferente do que alega o autor na petição 

inicial, julgo razoável que tome por base valor em dinheiro que a criança 

receberia caso o pai estivesse vivo até a data em que o autor completará 

25 (vinte e cinco) anos de idade, ou seja, em 16/06/2026, conforme 

documento de identidade do menor acostado a peça inicial à fl. 51, data 

essa em que presume o final do curso superior e início da atividade 

laborativa pelo autor, além da enorme possibilidade de estar casado nesta 

época, cessando a necessidade do auxílio mútuo de pais e filhos.

Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência:

“(...) APELAÇAO CÍVEL N. AÇAO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ONIBUS QUE, AO MANOBRAR, 

AVANÇOU A CONTRA-MAO E COLIDIU FRONTALMENTE COM UMA 

MOTOCICLETA. FALECIMENTO DO FILHO E IRMAO DOS AUTORES. CULPA 

DO MOTORISTA, PREPOSTO DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PROVIDO. (...) DANOS MATERIAIS. FALECIMENTO DE FILHO 

MENOR QUE CONTRIBUÍA COM A RENDA FAMILIAR. PENSAO MENSAL 

EQUIVALENTE A 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. VERBA DEVIDA ATÉ A DATA 

EM QUE O DE CUJUS COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE.

A pensão devida aos pais de filho menor falecido terá como termo final a 

data em que este completaria 25 (vinte e cinco anos), presumindo-se o 

exercício de atividade laborativa, além de se supor seu casamento, 

quando se acredita cessar o auxílio mútuo de pais e filhos (AC n. , DJ de 

24-3-2003, Rel. Des. Carlos Prudêncio). (...) (TJSC, Apelação Cível n. , de 

Rio do Sul, rel. Des. Carlos Prudêncio, j. 27-03-2012).”

Assim, é procedente o pedido de condenação da parte requerida ao 

ressarcimento dos danos materiais, visto que foi comprovado pela parte 

autora, art. 373, I do Novo CPC, a ocorrência dos requisitos necessários 

para configurar o dever de indenizar e por outro lado a parte requerida 

não provou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, in casu, a ausência dos requisitos da responsabilidade civil ou a 

existência de excludente de responsabilidade.

Contudo, a procedência é parcial em relação a quantia a ser paga, 

considerando que quantum indenizatório desse dano material deve ser 

equivalente ao valor do prejuízo financeiro experimentado pelo autor, o 

qual consiste no provável valor financeiro que recebia mensalmente do 

seu pai, vítima do acidente de trânsito, sem incidência do acréscimo do 13º 

salário.

Portanto, o valor da indenização que deverá ser paga pelas requeridas 

equivale ao total de um salário mínimo de maio de 2008 até maio do ano de 

2026, com reajuste anual de 6,48% (seis vírgula quarenta e oito por cento) 

equivalente à notória variação média do salário mínimo, incidindo sobre as 

prestações vencidas, a partir da citação, correção monetária pelo IGP-M 

(FGV) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo os juros 

serem calculados mês a mês de forma decrescente.

1.2) DOS DANOS MORAIS.

A moral é reconhecida como bem jurídico, recebendo dos mais diversos 

diplomas legais a devida proteção, entre eles a Constituição federal de 

1988 que no seu do art. 5º, V, assevera: “é assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem”.

A violação desse bem protegido gera o denominado dano moral que, 

segundo o ilustre Carlos Roberto Gonçalves (Direito Civil Brasileiro, 2011, 

p.377), é a ofensa ao intimo da vítima, não abrangendo bens materiais, 

oriunda de um ato ilícito da outra parte. Desta forma, o dano moral é o 

prejuízo que ofende os direitos de personalidade, o que ocasionara para a 

vítima, um abalo psicológico.

Nesse sentido, vislumbro que o ato praticado pela parte requerida contra o 

autor implica, certamente, na indenização por dano moral.

Pois é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é um 

evento traumático, o suficiente para ensejar a condenação em danos 

morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso 

sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.

Os danos psicológicos são perceptíveis das circunstâncias do caso 

concreto advindos do óbito da vítima, em circunstância trágica (acidente 

de trânsito) porquanto os sentimentos essencialmente subjetivos, como a 
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dor, o abalo psíquico, a mágoa, a tristeza, afetam exclusivamente o 

patrimônio moral e não são passíveis de comprovação no plano fático, 

sendo desnecessária fundamentação extensiva a respeito, cabendo ao 

réu fazer prova em sentido contrário, como na hipótese de distanciamento 

afetivo ou inimizade entre o falecido e aquele que postula indenização, o 

que não ocorreu no presente caso (Resp n. 866.450, Min. Herman 

Benjamin; Resp n. 204.825, Min. Laurita Vaz; Resp n. 239.009, Min. Sálvio 

de Figueiredo Teixeira).

Assim, estando concluída a existência do dano moral e conforme os 

termos já debatidos a parte requerida é, sim, responsável pelo prejuízo 

moral causado pela parte autora, cumpre, agora, uma vez que já foi 

reconhecida a responsabilidade, analisar o valor da indenização.

Revela notar que tal valor deve representar para a autora uma satisfação 

capaz de neutralizar o seu sofrimento, na medida em que também produza 

no causador do dano impacto suficiente para impedi-lo de praticar iguais 

fatos, ou seja, desservir ao seu fim pedagógico.

 Adotando o critério acima estabelecido, a gravidade do dano, a 

rentabilidade da parte requerida e a razoabilidade/proporcionalmente das 

circunstâncias do caso, FIXO o valor da indenização na base de 

R$200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente atualizado, a partir da 

data da citação, pela incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV), 

acrescido de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil, artigo que determina 

que os juros legais correspondem aos indicados no § 1º do artigo 161 do 

Código Tributário Nacional.

1.3) DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS E DA 

COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUITADOS PELO DPVAT.

No presente caso, é incontroverso a obrigação da requerida WLADIMIR 

AUGUSTO DA SILVA JUNIOR de indenizar o autor, diante da 

responsabilidade que possui pela conduta culposas já fundamentada.

Quanto a requerida ITAU SEGUROS S/A, embora a seguradora 

litisconsorte passiva não tenha relação direta com o autor, mas tão-só 

com o primeiro requerido segurado, resta passivo pela Jurisprudência que 

sobrevindo condenação de pedido indenizatório garantido pela Apólice, a 

responsabilidade passa a ser embasada no próprio título judicial, 

ultrapassando o fundamento contratual.

Portanto, totalmente cabível a condenação direta e solidária dos 

requeridos, sendo que em relação a seguradora deve ser observados os 

limites da apólice contratada, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VÍTIMA FATAL 

- AGRAVO RETIDO - VÍCIO DE ADEQUAÇÃO - NÃO CONHECIDO - 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO DO SEGURADO E DA SEGURADORA - 

CABIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA - NÃO 

CARATERIZAÇÃO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - CABIMENTO FACE 

APÓLICE COM ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO - LIMITES 

SEGUNDO APÓLICE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MORTE - 

VALOR - PARÂMETROS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CABIMENTO - 

AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS VALORES PERCEBIDOS - VÍTIMA 

SOLTEIRA E MAIOR - FIXAÇÃO EM 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO - DEDUÇÕES 

E ENCARGOS - RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO DA TRANSPORTADORA NÃO CONHECIDO - RECURSO 

ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.-Existindo decisão interlocutória em 

audiência de instrução e julgamento, cabe recurso de agravo retido oral, 

ocorrendo vício de adequação sua interposição e por escrito.-A 

seguradora tem legitimidade passiva para figurar no pólo passivo da ação 

de indenização direta por danos, quando está obrigada através de 

contrato de seguro, ao pagamento de indenização a terceiros, limitando-se 

sua responsabilidade aos valores previstos na apólice. -A pensão 

alimentícia pode ser fixada em caso de morte da vítima solteira e maior, 

que ajudava nas despesas domésticas, devendo ser fixada em 1/3 do 

salário mínimo quando ausentes a prova dos valores dos proventos que a 

vítima recebia.-A pensão alimentícia é devida à parte beneficiaria até que 

complete a idade de 65 (sessenta e cinco anos), que é a média de vida 

prevista pelo INSS.-No cálculo da indenização material do pensionamento é 

dedutível o valor do seguro DPVAT, exigível a constituição de capital, não 

dedutível os benefícios do INSS, e incidente o reajuste, décimo terceiro, 

juros e correção monetária, estes dois último

(TJ-MG - Processo103780501881840011 MG 1.0378.05.018818-4/001(1), 

Publicação09/01/2009, Julgamento 13 de Novembro de 2008, Relator 

MÁRCIA DE PAOLI BALBINO)

Por fim, requer ainda a parte requerida ITAU SEGUROS S/A, em sua 

contestação, a determinação ao abatimento das indenizações do valor 

atinente ao seguro DPVAT.

 Como é sabido, o valor da indenização oriundo do seguro obrigatório deve 

ser abatido da indenização fixada judicialmente, inclusive já é objeto de 

Súmula perante o colendo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 246: O 

valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização 

judicialmente fixada".

 Contudo, para que os valores pagos pelo seguro obrigatório possam ser 

abatidos do montante devido a título de indenização, é necessária a 

comprovação do pagamento do benefício, o que não restou provado no 

presente caso.

Decido.

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação proposta por R. L. DOS S., menor 

impúbere, representado pela sua genitora IVETE ANGELA BILHAN, em 

face de WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR e do denunciado a lide 

ITAU SEGUROS S/A, por consequência, julgo extinto o presente feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, para isso:

1) CONDENO as empresas requeridas, SOLIDARIAMENTE, a pagar ao 

autor, a título de danos materiais, o montante equivalente a soma dos 

salários mínimos de maio de 2008 até maio do ano de 2026, com reajuste 

anual de 6,48% (seis vírgula quarenta e oito por cento) equivalente à 

notória variação média do salário mínimo, incidindo sobre as prestações 

vencidas, a partir da citação, correção monetária pelo IGP-M (FGV) e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo os juros serem 

calculados mês a mês de forma decrescente.

Nessa reparação por danos materiais, DETERMINO que a condenação em 

face da empresa requerida ITAÚ SEGUROS S.A, ora seguradora, deve 

limitar-se aos valores das coberturas previstos na Apólice.

A referida indenização por danos materiais deverá ser apurada pela parte 

autora na fase da liquidação de sentença.

2) CONDENO as empresas requeridas, SOLIDARIAMENTE, a pagar ao 

autor a importância equivalente a R$200.000,00 (duzentos mil reais), a 

título de indenização por danos morais, devidamente atualizado, a partir da 

data da citação, pela incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV), 

acrescido de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil , artigo que determina 

que os juros legais correspondem aos indicados no § 1º do artigo 161 do 

Código Tributário Nacional.

Também, nessa reparação por danos morais, DETERMINO que a 

condenação em face da empresa requerida ITAÚ SEGUROS S.A, ora 

seguradora, deve limitar-se aos valores das coberturas previstos na 

Apólice.

3) Por conta da parte autora ter sucumbido em parte mínima de seus 

pedidos, CONDENO, ainda, os requeridos, SOLIDARIAMENTE, ao 

pagamento das custas finais e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre os valores das 

condenações citadas devidamente atualizadas, conforme estabelece o 

art. 85, §2º do Novo CPC, principalmente, devido a complexidade da causa 

e o maior volume de trabalho realizado pelo Causídico, uma vez que no 

presente feito houve o exaurimento de todas as fazes processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido INTIMEM-SE os 

REQUERIDOS para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuar o 

pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme 

art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ. Após, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 25/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 747420 Nr: 6415-22.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON ZANDONADI COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACY DE OLIVEIRA BRITO, ODILON 

AUGUSTO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SLOMPO DE 

ALMEIDA(ATUALIZADO) - OAB:18463/0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE OLIVEIRA BRITO - 

OAB:2.136

 Autos n° 6415-22.2014. 811.0003 (747420)

Ação de Adjudicação Compulsória

 Sentença.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória proposta pelo autor 

WANDERSON ZANDONADI COUTO, devidamente qualificado, em face dos 

requeridos IRACY DE OLIVEIRA BRITO e ODILON AUGUSTO DE BRITO.

Em resumo, afirma o autor que o imóvel em comento: um Lote urbano de 

terreno para construção identificado pelo nº 5 da Quadra 21 do 

Loteamento Vila Iracy, de Matrícula nº 52.456 do 1º Tabelionato e Registro 

de Imóveis desta Comarca de Rondonópolis/MT, foi comprado dos 

requeridos IRACY DE OLIVEIRA BRITO e ODILON AUGUSTO DE BRITO, ora 

proprietários, no ano de 2004, por terceiro denominado Sirlei Lucio 

Rodrigues, sendo, posteriormente, transferido os direitos e posse do 

referido bem para vários cessionários até desaguar no autor, através de 

um Contrato Particular de Compra e Venda, juntado às fls. 19/19v.

 Salienta por fim que os requeridos estariam se negando à outorga do 

contrato de compra e vendo do imóvel, de forma indevida, eis que o preço 

e os impostos teriam sido integralmente quitados, de modo que na exordial 

o autor requer obter do Poder Judiciário um provimento que substitua a 

vontade dos réus, para a lavratura do ato, com a devida expedição da 

Carta de Adjudicação para registro ao RGI local.

Documentos que acompanham a petição inicial (fls. 11/21).

Decisão que indeferiu a concessão da Justiça Gratuita para a parte autora 

(fls. 22).

Devidamente citados, os requeridos ofereceram contestação (fls. 41). No 

mérito, apresentou defesa por negativa geral e alegou que é inverídica a 

informação de que os requeridos teriam se negado a fornecer ao autor a 

escritura do imóvel.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

1) DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

 ANTECIPO O JULGAMENTO DO PROCESSO nos termos do artigo 355, I, 

do CPC, mesmo que a matéria controversa seja de fato e direito, visto que 

pela convicção deste Juízo é desnecessária a produção de outras 

provas.

 2) DO MÉRITO

Compulsando os autos, não encontro argumentos ou fatos que venham a 

inibir a concessão do direito da parte autora, exposto no presente feito, 

pois é inegável que o autor juntou aos autos título hábil à adjudicação 

compulsória, consubstanciado no Contrato Particular de Compra e Venda, 

juntado às fls. 19/19v, em estrita observância ao princípio da continuidade 

registral, além disso, pelos documentos acostados a petição inicial é 

patente que foi pago a integralidade do preço estipulado na compra e 

venda e nos contratos anteriores, de modo que é imperioso este Juízo 

suprimir a declaração de vontade dos proprietários vendedores, ora 

requeridos, nos mesmos moldes que a escritura o faria, nos termos do art. 

16, parágrafo 1º, e 22, do Decreto 58/37.

Além disso, a parte autora cumpriu com os demais requisitos para o 

sucesso da demanda, como a especificação do imóvel com precisa 

localização e descrição do terreno e seus confrontantes, conforme 

Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº 52.456 do 1º Tabelionato e 

Registro de Imóveis desta Comarca de Rondonópolis/MT, documentos que 

comprovam a efetiva e inequívoca regularidade da cadeia sucessória.

Ante o exposto, a procedência da presente ação é medida que se impõe.

DECIDO.

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Adjudicação Compulsória proposta por WANDERSON 

ZANDONADI COUTO, em face dos requeridos IRACY DE OLIVEIRA BRITO 

e ODILON AUGUSTO DE BRITO, para conceder ao julgado o mesmo efeito 

da manifestação de vontade relativa à efetivação da escritura definitiva do 

imóvel descrito na inicial, em consequência, extingo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Para isso:

1) DETERMINO a adjudicação compulsória do bem imóvel descrito na 

petição inicial, de Matrícula nº 52.456 do CRI Local (fl. 20), em benefício da 

parte autora, com a transferência da propriedade no registro imobiliário do 

1º Tabelionato e Registro de Imóveis desta Comarca de Rondonópolis/MT, 

conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel de fls. 

19/19v.

2) Nesse sentido, EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Adjudicação 

Compulsória ao 1º Tabelionato e Registro de Imóveis desta Comarca de 

Rondonópolis/MT, para a realização do competente registro na Matrícula nº 

52.456.

3) CONDENO a parte REQUERIDA, em virtude da sucumbência, ao 

pagamento das custas finais e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação 

devidamente atualizado, conforme estabelece o art. 85, §2º do Novo CPC, 

por este Juízo não vislumbrar causa de aumento do mínimo dos honorários 

fixado pela lei, principalmente, pelo fato do presente feito ter sido julgado 

de forma antecipada. PORÉM a execução deverá seguir o procedimento 

expresso no art. 98, §3º do NCPC, em vista da parte requerida SER 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 25/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 761671 Nr: 14335-47.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE DA SILVA CARDOZO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS - MT, LUIZ ROBERTO SENNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6369-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 Autos n° 14335-47.2014.811.0003 (761671)

SENTENÇA.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

JAQUELINE DA SILVA CARDOZO BATISTA ajuizou a presente ação de 

reparação de danos morais e estéticos em razão de infecção hospitalar 

e/ou erro médico, em face de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNINDADE DE RONDONÓPOLIS e LUIZ ROBERTO SENNA, igualmente 

qualificados.

Alega a requerente que estava grávida de 37 semanas de gestação, e 

deu entrada na Santa casa de Misericórdia por sentir fortes dores, o 

segundo requerido, provocou o rompimento da bolsa amniótica e 

constatou que havia mecônio em seu líquido amniótico e por isso foi 

indicado para parto cesáreo.

A requerente alega que o parto ocorreu normalmente e juntamente com 

seu filho recém-nascido tiveram alta hospitalar. Dias depois teve dores 

abdominais e vômitos, retornando a Santa Casa de Misericórdia. Ao ser 

examinadas pelos médicos constatou-se infecção puerperal devido ao 

mecônio.

A requerente teve que passar por procedimento cirúrgico de Drenagem de 

Abscesso pós cesárea. Não sendo resolvido o problema da infecção, 

passou por segundo procedimento cirúrgico de drenagem, no qual 

limparam todo o intestino e abdômen, retiraram as trompas e parte de seu 

fígado.

 A partir de então a mesma obteve melhoras e após oito dias recebeu alta 

hospitalar, entretanto devido aos procedimentos cirúrgicos, teve danos 

estéticos com cicatrizes de cortes e suturas em seu abdômen.

 Por tudo isso, afirma que o contágio se deu por culpa da primeira 

requerida que não respeitou as normas básicas de desinfecção e higiene 

de suas dependências, ou por erro médico do segundo requerido quando 

realizou a assepsia de forma incorreta em seu abdômen permitindo que o 

mecônio do bebê ficasse em seu ventre e por ter demorado a realizar 

parto cesárea após o rompimento da bolsa amniótica com mecônio.

Para tanto, requer condenação dos requeridos solidariamente por danos 

morais no valor de 60 salários mínimo e danos estéticos no valor de 40 

salários mínimos.
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A primeira requerida juntou contestação as fls. 285/292-v, preliminarmente 

alega a sua ilegitimidade passiva, no mérito ausência de responsabilidade 

civil por não ter ocorrido falhar dos serviços hospitalares.

O Segundo requerido contestou as fls. 444/454, não trouxe preliminares, 

em relação ao mérito alegou ausência de responsabilidade subjetiva por 

inexistência de Nexo Causal e Culpa.

A requerente apresentou impugnação às contestações as fls. 456/464.

Audiência de instrução e julgamento as fls. 490/495, procedeu-se a oitiva 

de 04 testemunhas. Após, a primeira requerida e requerente juntaram 

memoriais escritos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA da primeira requerida.

A primeira requerida alega ilegitimidade passiva tendo em vista que não 

houve falhas no atendimento hospitalar, e que os danos da requerente se 

deram por erro do médico que prestou o serviço.

Inicialmente, a alegação da requerida de que não houve falhas na 

prestação de serviço são argumentos que se confundem com o mérito, 

não bastando para legitimar sua exclusão do polo passivo.

 Outrossim, constato que os serviços médicos prestados pela requerida 

se enquadra no conceito de fornecedor do art. 3º do CDC, desta feita, 

restando demonstrado a relação consumerista. AFASTO A PRELIMINAR 

arguida e RECONHEÇO a parte reclamada SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA E MATERNINDADE DE RONDONÓPOLIS como legitima para 

figurar no polo passivo.

DO MÉRITO.

De início, cumpre bem destacar os limites da presente demanda.

Uma breve análise da inicial e das contestações já é suficiente para 

mostrar que o pedido de indenização de danos morais e estéticos tem 

como causa, por culpa dos serviços prestados pelos requeridos que 

geraram a infecção hospitalar na paciente/requerente.

A obrigação de indenizar encontra-se prevista no art. 927 do CC/02, 

segundo o qual "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo".

Ressalto que o caso dos autos também envolve matéria consumerista, a 

qual encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República, e artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.080, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor - CDC é norma de ordem 

pública.

Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de consumo 

inobstante as vontades das partes, em razão da indisponibilidade do 

direito fundamental em questão.

Assim, ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção 

que se dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de 

ordem probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria 

estática do ônus probatório, artigo 373) quanto no próprio CDC (teoria 

dinâmica, artigo 6º, inciso VIII).

Não há discussão, portanto, acerca da aplicação do CDC aos serviços 

prestados por profissionais e estabelecimento de saúde.

Já a responsabilidade pode ser definida, em linhas gerais, como a 

obrigação que tem uma pessoa de arcar com as consequências de suas 

próprias ações ou dos outros, conforme o caso, ou, em outras palavras, é 

a obrigação que incide por decorrência da violação de um bem 

juridicamente protegido (ato ilícito).

Em princípio, a responsabilidade do hospital ou clínica é objetiva 

(independe de culpa), e a do médico é subjetiva (depende de culpa).

Explicando melhor: quando o profissional da área médica comete um erro, 

causando dano a alguém, ele deve responder por isso, desde que 

comprovada sua culpa. É o que se chama de responsabilidade subjetiva, 

logicamente, na esfera judicial, após garantidos o contraditório e a ampla 

defesa.

A responsabilidade subjetiva é aquela que depende da existência de dolo 

(intenção) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) por parte do 

agente causador do dano. No caso de erro médico, o paciente tem que 

provar a culpa do médico que o assistiu.

Já a responsabilidade objetiva é aquela que independe da comprovação 

do dolo ou da culpa do agente causador do dano, necessitando apenas da 

comprovação da existência do dano, da conduta do agente que o causou 

e do nexo causal entre a conduta e o dano.

Sob os referidos preceitos, passo a análise do caso concreto.

Compulsado os autos, em que pesem as alegações da requerente, não há 

nos autos a comprovação de que a infecção puerperal que ela contraiu 

tenha sido desencadeada por negligência, imprudência ou imperícia do 

hospital (primeiro requerido) e/ou médico (segundo requerido).

Conforme relatado em depoimento pessoal, o Dr. Luiz Roberto Sena, 

afirmou “que o mecônio é estéril, visto que se trata do líquido amniótico 

ingerido pelo feto (...) não podendo ser a causa da infecção.”. Aduziu 

ainda, que “o procedimento cesáreo decorreu normalmente, sendo 

realizada a limpeza do útero e da cavidade abdominal da paciente, com 

material estéril, sem nenhuma intercorrência. (...) e que todo o 

procedimento cirúrgico possui o risco de infecção, sendo que, mesmo 

realizando todas as técnicas de assepsia, há o risco de infecção 

ocasionada por bactéria do próprio corpo da paciente, podendo inclusive 

esta ter contraído a bactéria em sua residência, após a alta hospitalar”.

Confirmando as declarações do segundo requerido, a testemunha Dra. 

Larrisa Fonseca dos Santos, afirmou que o mecônio é totalmente estéril e 

ausente de bactérias, e que não seria o motivo da infecção puerperal. Por 

fim, aduziu que a requerente era paciente de alto risco, com diabetes, e 

que esta situação aumenta o risco de infecção para 30% (...) e que as 

causas prováveis seria as bactérias do próprio corpo da paciente.

Por fim, a testemunha Dr. José Felipe Horta Júnior, em juízo declarou que 

jamais havia informado a requerente que o mecônio foi a causa da 

infecção. E posteriormente, no mesmo sentido, aduziu que o mecônio é um 

material estéril que não seria causador de infecção puerperal.

Desta feita, entendo que não houve comprovação de que o procedimento 

realizado pelo médico (segundo requerido) teve alguma ilicitude capaz de 

gerar o dever de indenizar (dolo ou culpa). E conforme dito anteriormente, 

a responsabilidade do médico, profissional liberal é subjetiva e depende da 

existência de dolo (intenção) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia) por parte do agente causador do dano.

 Assim, a improcedência da demanda em relação ao segundo requerido e 

medida que se impõe, tendo em vista a ausência de responsabilidade 

subjetiva por inexistência de conduta culposa.

Com relação a responsabilidade do primeiro requerido, importante ressaltar 

ainda, que a Dra. Larissa, informou que o Nosocômio, possui uma 

comissão de controle de infecção Hospitalar, e que nos caso da 

requerente foram adotadas todas as providência de controle da infecção, 

o que afasta a tese de infecção hospitalar.

Ainda que a primeira requerida possui responsabilidade objetiva, ou seja, 

aquela que independe da comprovação do dolo ou da culpa do agente 

causador do dano, necessitando apenas da comprovação da existência 

do dano, da conduta do agente que o causou e do nexo causal entre a 

conduta e o dano.

Conforme extrai-se dos autos, não restou configurado qualquer conduta 

dos agentes (tanto do hospital, como do médico que realizou o 

procedimento )que pudesse imputar um nexo de causalidade com o 

resultado dano sofrido pela requerente.

Outrossim, depreende dos autos, que o hospital toma e tomou todas as 

cautelas possíveis para evitar infecção hospitalar ou puerperal, tanto que 

a requerente teve alta dias seguintes sem apresentar quaisquer sintomas 

de infecção ou reação.

A responsabilidade objetiva não é sinônimo de responsabilidade absoluta 

por todo e qualquer procedimento realizado no hospital. Incumbe a parte 

requerente, o ônus ao menos demonstrar o nexo causal entre a conduta e 

o dano gerado, o que não ficou constatado com as provas dos autos.

Assim, a improcedência da demanda também em relação ao primeiro 

requerido e medida que se impõe, tendo em vista a ausência de 

responsabilidade subjetiva por inexistência de nexo causal.

De todo o exposto, concluo pela improcedência da ação de indenização de 

danos morais e estéticos em razão de infecção hospitalar e/ou erro 

médico.

 DECIDO.

Ante o exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

Petição Inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil Lei 13.105/15.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o 

art. 85, §2º e §8º do NCPC, visto que pela natureza da causa e do tempo 

percorrido, não vislumbro que este feito tenha exigido do advogado da 

requerida a realização de um trabalho excessivo e desgastante. PORÉM a 

execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do 

NCPC, em vista da parte autora SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA.
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Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 745357 Nr: 5187-12.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RITA PEREIRA CARVALHO, CECÍLIO 

ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:6762

 Autos n° 5187-12.2014.811.0003 (745357)

SENTENÇA.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

ESPOLIO DE RITA PEREIRA CARVALHO, neste ato representado por seu 

inventariante, CECILIO ANTÔNIO DE SOUZA, devidamente qualificado, 

ajuizou a presente AÇÃO ANULATÓRIA em face de SAMUEL PEREIRA 

BORGES, igualmente qualificado, visando a anulação de negócio jurídico 

de alienação de bem imóvel.

Afirma o autor que conviveu em União Estável com a Sra. Rita Pereira 

Carvalho (falecida), por mais de 30 anos, Durante esta “união” ambos 

conquistaram o imóvel objeto do litígio.

Aduziu que a Sra. Rita foi morar na cidade de Cuiabá para realizar 

tratamento médico, ficando sob os cuidados da sobrinha Suzanne, 

momento em que foi induzida a vender o imóvel em questão sem qualquer 

comunicação ao Autor, pois afirma que o referido imóvel pertencia ao 

Autor e a falecida.

A parte requerida apresentou contestação (fls. 46/49), não trouxe 

preliminar a ser analisada.

No mérito, afirma que houve União Estável entre a Sra. Rita e o Autor, mas 

que essa “união” já havia se desfeito desde década de 90, quando 

descobriu o câncer da Sra. Rita, tendo inclusive o autor do fato ficado com 

todos os bens que o casal adquiriu durante o período em que conviveram.

Aduz ainda, que o bem em litígio foi o único imóvel que ficou com a Sra. 

Rita. Imóvel este que ela teria adquirido da parte requerente em 

19/04/1991, conforme escritura de compra e venda juntado aos autos pela 

parte requerente às fls. 34/36.

 Por fim, afirma que ao adquirir o imóvel da Sra. Rita em 25/09/2012, esta 

estava em plena lucidez. E que veio a falecer em razão da doença em abril 

de 2013. Requerendo a improcedência da ação.

A parte requerente apresentou impugnação a contestação no prazo legal 

(fls. 57/57v).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 73/75), em que foi 

ouvida uma testemunha como informante (genro da parte autora). 

Mediante Carta Precatória (fls. 118), foi ouvida uma testemunha.

A parte requerida apresentou memoriais finais reiterando pela 

improcedência da causa. A parte requerente não se manifestou.

É o relatório. Fundamento e Decido.

DO MÉRITO.

De início, cumpre bem destacar os limites da presente demanda.

Uma breve análise da inicial e da contestação já é suficiente para mostrar 

que o pedido de nulidade aduzido pelo Requerente tem como causa, o 

reconhecimento a União Estável entre o Autor e a Sra. Rita, e que o imóvel 

em litígio pertenciam a ambos no momento da venda para terceiro (parte 

requerida).

Compulsando detalhadamente os autos, vislumbro ser conclusivo que a 

parte autora não faz jus à pretensão deduzida por ausência de provas 

dos fatos alegados, nos seguintes termos e fundamentos:

Segundo o art. 333, I do Código de Processo Civil cabe à parte autora 

demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, fazendo prova do 

alegado. “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito.”

Porém, no presente feito a parte autora não se incumbiu desse ônus, 

apesar de juntar prova documental de que em um período de tempo na 

vida da Sra. Rita e do Autor, conviveram em União Estável. Não conseguiu 

demonstrar em qual período ele conviveu com a Sra. Rita e desde quando 

estavam separados de fatos.

Todo inicio da prova documental, necessita que a, suplemente com prova 

testemunhal, ou seja, a parte requerente tinha a obrigação de demonstrar 

nos autos, que ambos eram companheiro e/ou se comportavam como 

companheiros, e que perante a sociedade havia a aparência/status de que 

eram companheiros.

Entretanto, a prova testemunhal contradiz toda a alegação do Autor, 

extrai-se da oitiva da testemunha Edna Vicencia Rodrigues, às fls. 118, 

enfermeira e cuidadora da Sra. Rita, que declarou que até os últimos dias 

da Sra. Rita, esta jamais mencionou o Autor como sendo companheiro ou 

marido.

 Outrossim, as provas dos autos estão em consonância com os fatos 

alegados pela parte requerida em sua contestação, ou seja, a dita “união” 

terminou já no início do ano de 1990, quando foi atestada a situação de 

doença da Sra. Rita, que necessitou sair de casa para tratamento médico 

na Capital – Cuiabá.

 Momento este crucial, pois houve o rompimento da convivência do casal, 

com possível partilha de bens, sendo que a Sra. Rita ficou na propriedade 

plena do imóvel em litígio desde 19/04/1991. (Conforme documento de 

escritura de compra e venda do imóvel juntado fls. 34/36) em que 

comprova a Sra. Rita havia comprado o imóvel da parte requerente.

Portanto, no entendimento deste juízo, tudo indica que desde longa data, já 

não havia mais União entre o Autor e a Sra. Rita, portanto não havia mais 

necessidade de consentimento da parte autora na venda do imóvel em 

litigio. Assim, a parte requerida, terceiro de boa-fé, não poderá ser 

prejudicada por ter realizado negocio jurídico com a Sra. Rita, a qual 

segundo a teoria da aparência, não convivia mais com a parte autora em 

União Estável.

 Nesse sentido tem-se entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1543567 

ES 2015/0172938-9 (STJ)

Data de publicação: 01/09/2016

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC /1973. 

NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIROS ADQUIRENTES. BOA-FÉ. TEORIA DA 

APARÊNCIA. APLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO 

RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Não há falar em negativa de prestação 

jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, 

solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende 

cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O 

acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar 

suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta 

como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de 

boa-fé. 3. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo 

normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso 

especial, incide, por analogia, a Súmula nº 284/STF. 4. Agravo interno não 

provido.

De todo o exposto, concluo pela improcedência da ação anulatória de 

escritura pública de compra e venda do imóvel em litígio.

 DECIDO.

Ante o exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

Petição Inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil Lei 13.105/15.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o 

art. 85, §2º e §8º do NCPC, visto que pela natureza da causa e do tempo 

percorrido, não vislumbro que este feito tenha exigido do advogado da 

requerida a realização de um trabalho excessivo e desgastante. PORÉM a 

execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do 

NCPC, em vista da parte autora SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.
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Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 429652 Nr: 11752-65.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY JOSE DA SILVA, EURIPEDES JOSÉ 

GUERRA, JOÃO MENDES DA SILVA, TEREZINHA VIEIRA GUERRA, HILDA 

APARECIDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos n° 11752-65.2009. 811.0003 (429652)

Ação de Adjudicação Compulsória

 Sentença.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória proposta pelo autor JOSÉ 

FRANCISCO DE BESSA, devidamente qualificado, em face dos requeridos 

JURACY JOSÉ DA SILVA, EURIPEDES JOSÉ GUERRA, JOÃO MENDES DA 

SILVA, TEREZINHA VIEIRA GUERRA e HILDA APARECIDA DE JESUS, 

todos, também, já qualificados.

Em resumo, afirma o autor que adquiriu dos requeridos o imóvel em 

comento: um Lote de terreno para construção identificado pelo nº 5, 

Agrupamento 29, medindo 396 m², Zona Urbana cidade de 

Rondonópolis/MT, registrado no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis desta 

Comarca de Rondonópolis/MT às fls. 201 do Livro 3-G sob o nº 7.800, com 

a transferência de todos os direitos sobre esse imóvel.

Salienta que houve a quitação de todos impostos junto as Fazenda 

Públicas, bem como o imóvel encontra-se livre e desembaraçado, se 

quaisquer ônus.

Por fim, argumenta que os requeridos estão se negando à outorga do 

referido instrumento de compra e venda do imóvel, de forma indevida, de 

modo que na exordial o autor requer obter do Poder Judiciário um 

provimento que substitua a vontade dos réus, para a lavratura do ato, com 

a devida expedição da Carta de Adjudicação para registro ao RGI local.

Documentos que acompanham a petição inicial (fls. 11/21).

Decisão que deferiu a concessão da Justiça Gratuita para a parte autora 

(fls. 22).

Após várias fracassadas tentativas de citação pessoal dos requeridos e 

procura do endereço atualizado deles, este Juízo chegou a conclusão de 

que eles encontram-se em local incerto ou não sabido, vindo, por isso, a 

ser determinado a CITAÇÃO deles POR EDITAL (fls. 80/83).

Transcorrendo “in albis” o prazo para contestação, devidamente, foi 

nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial dos requeridos, de 

modo que às fls. 84/85v o referido órgão apresentou a CONTESTAÇÃO, 

no interesse dos requeridos.

As partes foram intimadas para especificarem as demais provas que 

pretendem produzir, contudo informaram não possuirem interesse na 

produção de outras provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide 

(fls. 92 e 93).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

1) DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

 ANTECIPO O JULGAMENTO DO PROCESSO nos termos do artigo 355, I, 

do CPC, mesmo que a matéria controversa seja de fato e direito, visto que 

pela convicção deste Juízo é desnecessária a produção de outras 

provas.

 2) DO MÉRITO

Compulsando os autos, não encontro argumentos ou fatos que venham a 

inibir a concessão do direito da parte autora, exposto no presente feito, 

pois é inegável que o autor juntou aos autos título hábil à adjudicação 

compulsória, consubstanciado na Escritura Pública de Cessão de Direitos 

Hereditários juntado às fls. 18/21, em estrita observância ao princípio da 

continuidade registral, além disso, pelos documentos acostados a petição 

inicial é patente que foi pago a integralidade do preço estipulado no 

referido instrumento público e a quitação dos impostos, de modo que é 

imperioso este Juízo suprimir a declaração de vontade dos proprietários 

cedentes, ora requeridos, nos mesmos moldes que a escritura o faria, nos 

termos do art. 16, parágrafo 1º, e 22, do Decreto 58/37.

Além disso, a parte autora cumpriu com os demais requisitos para o 

sucesso da demanda, como a especificação do imóvel com precisa 

localização do terreno e seus confrontantes, conforme descrição 

detalhada presente na mencionada Escritura Pública.

Ante o exposto, a procedência da presente ação é medida que se impõe.

DECIDO.

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Adjudicação Compulsória proposta por JOSÉ 

FRANCISCO DE BESSA, em face dos requeridos JURACY JOSÉ DA SILVA 

E OUTROS, para conceder ao julgado o mesmo efeito da manifestação de 

vontade relativa à efetivação da escritura definitiva do imóvel descrito na 

inicial, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Para isso:

1) DETERMINO a adjudicação compulsória do bem imóvel descrito na 

petição inicial, em benefício da parte autora, com a transferência da 

propriedade no registro imobiliário do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis 

desta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme Escritura Pública de 

Cessão de Direitos Hereditários juntado às fls. 18/21.

2) Nesse sentido, EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Adjudicação 

Compulsória ao 1º Tabelionato e Registro de Imóveis desta Comarca de 

Rondonópolis/MT, para a realização do competente registro, de forma 

totalmente GRATUITA, visto que este Juízo concedeu o referido benefício 

a parte autora na decisão de fl. 22.

3) CONDENO a parte REQUERIDA, em virtude da sucumbência, ao 

pagamento das custas finais e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação 

devidamente atualizado, conforme estabelece o art. 85, §2º do Novo CPC, 

por este Juízo não vislumbrar causa de aumento do mínimo dos honorários 

fixado pela lei, principalmente, pelo fato do presente feito ter sido julgado 

de forma antecipada. PORÉM a execução deverá seguir o procedimento 

expresso no art. 98, §3º do NCPC, em vista da parte requerida SER 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 25/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 790443 Nr: 10402-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARTINS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 64 pela suspensão do prazo processual conforme 

requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 707399 Nr: 2173-88.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - BANCO 

FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 
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OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 62 pela suspensão do prazo processual conforme 

requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 769155 Nr: 1769-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ARRUDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 60 pela suspensão do prazo processual conforme 

requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 752074 Nr: 8802-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO POTIGUARA VIEIRA OSÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:OAB/MT 5.417-B, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 71, haja vista o retorno do AR às fls.69.

Int. Expeça-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 1191-36.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE REGINA TABUAS FERREIRA - ME, 

PEDRO AUGUSTO FERREIRA, TEREZINHA DE JESUS FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCOS DANIEL 

FERREIRA CAVALCANTE - OAB:16396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Defiro o pedido de fls. 178 pela suspensão do prazo processual 

conforme requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 765379 Nr: 1-71.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANCARY CORRETAGENS DE SEGURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, Impulsiono o feito 

com a finalidade de Intimar a parte requerida, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar as razões finais. Nada mais. ______Paulo 

Pedro Francisco dos Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 706543 Nr: 1265-31.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AGILBERTO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ARRUGA 

GONÇALVES - OAB:9802/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 73.

Int.

A seguir conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 420038 Nr: 2287-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZENE FATIMA DUARTE ZORRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/ RJ 86235, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Defiro o pedido de fls. 208 pela suspensão do prazo processual 

conforme requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 383247 Nr: 11401-97.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Defiro o pedido de fls. 176 pela suspensão do prazo processual 

conforme requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 441169 Nr: 9838-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN NOGUEIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 117 pela suspensão do prazo processual 

conforme requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 724541 Nr: 5530-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM COMERCIO DE PEÇAS MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, ELVIO MACHADO DE MORAES, LUIS 

CELSO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 94 pela suspensão do prazo processual conforme 

requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 445290 Nr: 472-29.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G C L AVILA, GUSTAVO CARDOSO LHANOS 

AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 97 pela suspensão do prazo processual conforme 

requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 286545 Nr: 1584-48.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO JOSE TURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:DEFENSORA PUBLI

 Defiro o pedido de fls. 191 pela suspensão do prazo processual 

conforme requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 429771 Nr: 11771-71.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PADUA DOCUSSE - ME, 

ANTONIO DE PADUA DOCUSSE, ELIZA APARECIDA FELICIANO DOCUSSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 103 pela suspensão do prazo processual 

conforme requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 386255 Nr: 18-88.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEDEIROS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B, RUTINÉIA BENDER - OAB:14119/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 137 pela suspensão do prazo processual 

conforme requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 425969 Nr: 8115-09.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ULISSES ALVES MACEDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT

 Defiro o pedido de fls. 79 pela suspensão do prazo processual conforme 

requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 345950 Nr: 1410-34.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONIA - ELETRONORTE TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A - AETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CABRAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INACIO HELENE LESSA - 

OAB:MT/6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Defiro o pedido de fls. 425 pela suspensão do prazo processual 

conforme requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 296478 Nr: 11173-64.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS S/C 

LTDA CIE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR CASAS MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, MAX PAULO DE SOUSA 

E SILVA - OAB:13.965-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS SERAFIM DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 4.777

 Defiro o pedido de fls. 195 pela suspensão do prazo processual 

conforme requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 302468 Nr: 4915-04.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR BATISTA PEREIRA, DORALICE 

SOUSA PEREIRA OU DORALICE SOUSA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 715258 Nr: 10523-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO AUGUSTIN, GABRIELA AUGUSTIN, RUY 

SADY AUGUSTIN, SUELI SCHMITT AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 140/148.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 720830 Nr: 1871-25.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACEMA PEREIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 10.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 PROC. Nº 1871-25.2013.811.0003 (cód. 720830)

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de ação revisional de limitação de desconto em folha de 

pagamento c/c liminar com consignação em pagamento movida por 

JURACEMA PEREIRA BARROS, devidamente qualificada nos autos, em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, também qualificado no processo, 

objetivando a limitação do desconto das parcelas do empréstimo 

consignado firmado entre as partes no percentual de 30%.

A requerente aduz contratou vários empréstimos, sendo um consignado 

em folha de pagamento no valor de R$133,17 mensais e os demais para 

desconto em conta corrente, em outras modalidades, com parcelas 

totalizando R$ 1.212,34, afirmando ainda que tais empréstimos e os outros 

contraídos com diversos bancos superam a margem consignável máxima 

de 30% permitida em lei, pleiteando a readequação nos moldes legais.

 Afirma que todas as suas despesas estão comprometidas, inclusive sua 

mantença. Requer a revisão das avenças para adequação das parcelas a 

sua atual situação econômica.

 O pedido liminar foi indeferido (fls. 50-53). Da decisão foi interposto 

recurso de agravo de instrumento, o qual foi provido (fls. 152-156).

Na contestação acostada às fls. 88-103, a instituição financeira suscita a 

carência da ação por falta de interesse de agir. No mérito, aduz que as 

cláusulas do contrato têm respaldo legal, que o CDC não refugia a 

inadimplência e que o pacta sunt servanda deve ser respeitado. Pugna a 

improcedência da pretensão inicial.

 Impugnação à contestação às fls. 166-175.

As partes renunciaram à produção de outras provas e pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Preliminarmente, a instituição financeira suscita a carência da ação por 

falta de interesse de agir, aduzindo a ciência da autora quanto à 

contratação dos empréstimos e a inexistência de responsabilidade a 

justificar a propositura da ação.

Sobre o assunto sabe-se que o interesse processual é caracterizado pelo 

binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional vindicada.

Haverá necessidade toda vez que a tutela jurisdicional possa gerar ao 

requerente da demanda um resultado positivo e a utilidade quando houver 

adequação da medida processual ao direito material.

Insta consignar que no presente caso é aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de 

Justiça, sendo a revisão contratual a via adequada, útil e necessária para 

discutir cláusulas que o consumidor entende como abusivas, nos termos 

dos arts. 6º, inciso V, e 47, do CDC.

No caso, a requerente, comprovadamente cliente da instituição financeira 

demandada, vale-se de ação e rito adequados à apreciação do direito 

substancial alegado, pois ela se diz prejudicada pelos descontos 

abusivos.

Nesse contexto, há que se reconhecer a presença do binômio 

utilidade/necessidade na espécie, afastando-se a preliminar de falta de 

interesse de agir.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

Como já consignado, a relação havida é de consumo.

 O conceito de consumidor está consignado no art. 2º da Lei 8.078/90:

 "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final."

 Assim, torna-se óbvio que a relação em discussão nos autos se 

configura como de consumo, pois a requerente é destinatária final dos 

serviços prestados pela instituição financeira requerida. Desse modo, não 

há como se afastar a análise dos presentes autos sob o âmbito de 

incidência do CDC.

 No caso, resta incontroverso que as avenças ora discutidas foram 

livremente pactuadas entre as partes, tendo a autora assinado os 

instrumentos de contrato e/ou efetuado a contratação, pessoalmente, por 

meio de caixa eletrônico, o que importa na aceitação dos encargos e 

condições estabelecidas.

É incontroverso, ainda, que a requerente contratou os empréstimos em 

exercício da autonomia de sua vontade e liberdade de contratar para 

desconto em sua conta corrente, e se pode também verificar, pela 

natureza dos mútuos contratados, que não ocorreu violação da boa-fé 

contratual.

Por outro lado, a jurisprudência pátria vem entendendo que nos casos de 

superendividamento, pela responsabilidade do Poder Judiciário de controle 

desses contratos de empréstimo para evitar que abusos possam ser 

praticados pelas instituições financeiras interessadas, especialmente nos 

casos de crédito consignado.

O princípio da autonomia privada não é absoluto, devendo respeito a 

outros princípios do nosso sistema jurídico (função social do contrato, 

boa-fé objetiva), inclusive um dos mais importantes, que é o princípio da 

dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1º, III, da Constituição 

Federal.

Nestes termos, foi provido, à unanimidade, o recurso de agravo de 

instrumento nº 34667/2013, interposto pela autora contra o indeferimento 

da liminar:
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‘Cinge-se dos autos que Juracema Pereira Barros contratou junto ao 

Banco do Brasil S/A, no decorrer dos anos de 2009 a 2012, empréstimos 

consignados em conta-corrente, obrigando-se ao pagamento mensal da 

importância de R$922,00 (fls. 62/65), e CDCs automáticos, cujas parcelas 

somam R$255,35 mensais (fls. 66/70), e mais, efetivou ainda empréstimo 

para desconto em folha de pagamento no valor de R$133,17, totalizando 

R$1.310,52 ao mês em descontos.

No mesmo contexto, contraiu com o Banco do BMG S. A., BV Financeira 

S/A, Bancoob e Banco Bonsucesso S. A., empréstimos para consignação 

em folha, que somados perfazem o desconto de R$1.446,82.

De acordo com a agravante, a soma dos débitos do desconto em folha e 

da conta-corrente alcança quase a totalidade dos seus rendimentos, 

superando, em muito, a margem permitida de 30% do vencimento líquido de 

R$3.381,74.

Sentindo-se impossibilitada de continuar com o pagamento das parcelas 

nas formas contratuais, sob pena de se ver privada do atendimento das 

suas necessidades básicas de sobrevivência, ajuizou a presente 

declaratória, pleiteando a readequação dos descontos ao limite legal de 

30% sobre os rendimentos líquidos.

A questão do elevado endividamento de servidores públicos, mediante 

contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento que 

comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando nos últimos 

tempos proporções assustadoras, com repercussão inclusive na 

sobrevivência familiar.

Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, 

CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados 

pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes 

dos seus clientes ocorram num patamar capaz de relegar o devedor à 

situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, 

saúde, lazer, educação, etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da 

instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, 

garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

Desse modo, entendo que a instituição financeira foi desidiosa de alguma 

forma quando deixou de observar o valor que a tomadora do empréstimo 

recebe mensalmente para sopesar a possibilidade de saldar as 

prestações sem afetar sua saúde financeira, sobretudo porque o salário 

deve ser visto como, por primeiro, para satisfazer as necessidades 

essenciais de uma pessoa e sua família e depois para satisfação de 

outros fins.

Na espécie, há que se separar as modalidades de empréstimos, ou seja, o 

descontado em folha de pagamento e consignados em conta-corrente, 

daqueles denominados CDC (crédito direto ao consumidor), estes de livre 

pactuação entre as partes e sem qualquer vínculo com a folha salarial.

Ora, os empréstimos tratados como consignação deveriam ter as 

prestações descontadas da folha de pagamento, nominação da 

modalidade em documento fornecido pelo próprio banco, e nesse prisma, 

deveria ter sido respeitado o limite legal de 30% dos vencimentos líquidos.

Mesmo se considerar que tais empréstimos sejam de modalidade diversa 

de consignação, de acordo com a jurisprudência, é válida a cláusula que 

autoriza o desconto, tanto na folha de pagamento quanto em 

conta-corrente, entretanto, tais descontos não devem ultrapassar o limite 

de 30%.

A readequação de descontos da forma contratada, no caso de 

consignação em conta-corrente, vem sendo concedida pela jurisprudência 

em casos excepcionalíssimos, não podendo, sob pena de afronta ao 

princípio da boa-fé nos contratos, tornar-se regra.

 (...)

O limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos 

deve-se ao fato de constituir o salário, ou provento, verba alimentícia do 

empregado ou servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua 

própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite 

previsto na legislação que autoriza o desconto diretamente em folha de 

pagamento ou da conta de depósito à hipótese em tela, já que o sentido 

teleológico da norma é justamente salvaguardar importe mínimo de que 

possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades 

pessoais e familiares.

Por tal razão, a pretensão deduzida pela agravante se ajusta ao 

regramento do art. 273, do CPC, que demonstra a verossimilhança e a 

possibilidade de prejuízo decorrente dos descontos que alcançam quase a 

totalidade dos seus rendimentos.

O critério razoável consiste na necessidade da sustação proporcional dos 

descontos em consignação para viabilizar a subsistência do devedor e 

somente pode ocorrer quando os descontos venham a comprometer 

significativa parcela de seus rendimentos, como ocorre na espécie.

Não se trata, portanto, de valorar a legalidade ou abusividade da 

sistemática de pagamento imposta ao contratante, mas sim de, caso a 

caso, proporcionar ao devedor a retomada da administração de seu 

salário. O provimento judicial, nesses casos, tem por fundamento 

tão-somente o critério da equidade e do direito natural, já que o direito à 

vida sobreleva-se ao dos credores.

Como forma de viabilizar a sua sobrevivência e de sua família é que se faz 

necessária a adequação dos descontos referentes às consignações 

contratadas com o agravado, até o limite de 30% dos rendimentos líquidos 

percebidos, aí incluídas e levando-se em conta as parcelas dos demais 

bancos credores das consignações, proporcionalmente ao montante de 

cada um.

Com relação às prestações referentes aos empréstimos na modalidade de 

CDC, a pactuação das parcelas se revela de livre espontânea vontade 

das partes, não cabendo, nessa quadra processual, a interferência do 

poder judiciário, como quer a agravante.’

Assim, com esteio no referido julgado, bem como na jurisprudência 

majoritária, entendo que deve ser limitada a 30% (trinta por cento) da 

remuneração líquida (entendida esta como a soma dos proventos com os 

demais rendimentos, subtraindo-se de tal quantia os descontos 

obrigatórios), o desconto que poderá ser efetuado pelo credor, como 

forma de quitação da obrigação assumida por meio dos contratos firmados 

entre as partes. Assim, busca-se evitar que o credor, para satisfazer sua 

pretensão, acabe mesmo por inviabilizar a sobrevivência da outra parte, o 

que é inadmissível perante nosso ordenamento civil-constitucional, que 

consagrou o princípio da dignidade da pessoa humana. É o que se extrai 

das recentes decisões a seguir:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – 

LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – 

NECESSIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PRECEDENTES DO 

C. STJ E DESTE TRIBUNAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – 

ORIENTAÇÃO UNÂNIME DO STJ – RECURSO DO 1º APELANTE, 

CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO 2º APELANTE E DO 3º 

APELANTE, CONHECIDOS E DESPROVIDOS.É devido o pagamento de 

honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente 

federativo diverso da qual é parte integrante. (REsp 1652615).Tendo em 

vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, 

dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram 

excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da 

remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9º, inc. I, 

do Decreto Estadual nº 3.008/2010. Precedentes do STJ. (TJMT. Ap. 

30905/2017, j. em 17.05.2017).”

(Ap 26190/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 23/08/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO 

LEGAL DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL 

(SUPERENDIVIDAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO) – QUESTÃO DE ORDEM 

– DESERÇÃO – PRIMEIRO RECURSO – NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR – 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AFASTADA – 

MÉRITO – INÚMEROS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ULTRAPASSAGEM 

DO LIMITE DE 30% - MARGEM SALARIAL DEVE SER RESPEITADA – 

CARÁTER ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1- O Recorrente, cujo pedido de justiça gratuita foi 

indeferido em grau recursal, deve ser intimado para, no prazo de 05 

(cinco) dias efetuar o pagamento do preparo. Na hipótese, após o 

indeferimento do pedido de gratuidade, a Recorrente foi intimada para o 

pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, motivo pelo qual o 

Recurso não foi conhecido por ser declarado deserto, nos termos do 

artigo 1007, caput, do CPC/2015.2- Nos termos da jurisprudência desta 

Corte Estadual [...] Não prospera a arguição de ofensa ao princípio da 

dialeticidade recursal quando o recurso ataca os fundamentos da decisão. 

(Ap 41566/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, 

Publicado no DJE 09/02/2018).3- No empréstimo consignado deve ser 

considerado o caráter alimentar da remuneração do servidor, que é imune 

à constrição. No caso, vários Bancos concederam empréstimos à 
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servidora Apelada que, juntos, comprometem 33,25% da renda líquida, o 

que não se admite, ensejando a limitação em 30%.”

(Ap 143916/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

22/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REDUÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO - LIMITAÇÃO - POSSIBILIDADE - CARÁTER ALIMENTAR DA 

VERBA - DEDUÇÃO MÁXIMA DE 30% DO VALOR LÍQUIDO DO SALÁRIO- 

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.A limitação dos 

descontos efetuados diretamente no holerite visa a preservação de parte 

significativa da remuneração do trabalhador, a fim de não comprometer o 

seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista 

principalmente o caráter alimentar da verba. Essa providência garante o 

adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o 

mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que 

hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que 

tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do 

trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa 

finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do 

CC).”

(Ap 1815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018)

Não se pode deixar de observar, a esse respeito, ser desleal e abusiva a 

conduta do correntista que, objetivando obter crédito junto a determinada 

instituição financeira, firma com esta um contrato, admitindo que os débitos 

sejam lançados em sua conta corrente e, quando se vê endividado, 

recorre ao Poder Judiciário, pleiteando não a redução dos descontos a 

limites razoáveis, mas a completa cessação destes, inviabilizando o 

recebimento, pelo banco, dos valores devidos, ocasionando o 

enriquecimento sem causa do devedor. Visando a evitar que isso ocorra, 

sem, entretanto, privar o devedor dos meios materiais necessários à sua 

subsistência, considero razoável a limitação dos descontos a serem 

efetuados na conta corrente a 30% (trinta por cento) do valor líquido da 

remuneração da requerente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

determinar que a instituição requerida limite o desconto das parcelas dos 

financiamentos firmados entre as partes em 30% (trinta por cento) do 

vencimento líquido da autora, até integral cumprimento dos contratos.

 Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes a favor da advogada da demandante, em 

verba que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018.

Dr. Aristeu Dias Batista Vilella

 Juíz Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 701747 Nr: 9725-41.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS TEMOSTENES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - 

VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA EDWIRGES 

NOGUEIRA RIBEIRO - OAB:18441/O, LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:MT 17.564

 AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nº 

9725-41.2011.811.0003 (701747)

REQUERENTE: LUIZ CARLOS TEMOSTENES DE SOUZA

 REQUERIDO: SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, proposta por LUIZ CARLOS TEMOSTENES DE SOUZA em face de 

SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL.

Assevera o Autor, em síntese, que “em data de 07 de setembro de 2008, 

teve seus documentos pessoais roubados; que, passados dois anos e 

dez meses após o roubo começaram aparecer cobranças de vários 

credores acusando-lhe de ter comprado e não pago; que, os débitos 

mencionados a (fls.32/36), são totalmente desconhecidos, uma vez que 

nunca fez qualquer tipo de negociação ou tivera contato com a empresa 

ré; que, seu nome fora lançado no cadastro de inadimplentes do SERASA; 

que, tal situação está causando graves consequências tanto à reputação 

quanto à situação financeira, assim, pugna pela procedência da ação, com 

a condenação da empresa ré nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 46.445,00 (quarenta e seis mil, 

quatrocentos e quarenta e cinco reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”.

Tutela antecipada deferida às fls. 39/40.

Devidamente citado, o Banco réu apresentou contestação alegando que 

“em 24.06.2009 compareceu na Agência da requerida, localizada na 

cidade de Várzea Grande-MT, pessoa que se apresentou como sendo o 

Sr. Luiz Carlos Temóstenes de Souza, declarando ser brasileiro, solteiro, 

engenheiro agrônomo, CPF 357.734.311-91 – RG 07990804 SSP-MT, 

munido com todos os documentos pessoais exigidos para sua inscrição 

como associado e a abertura de conta (RG, CPF, declaração de imposto 

de renda, comprovante de endereço)”.

Em razão da apresentação de toda essa documentação, cumpridas as 

exigências legais, foi então admitido no quadro societário da empresa e 

firmado entre as partes o contrato de abertura da conta corrente n. 

37.336-2.

Diante disso, pugna pela improcedência da ação, uma vez que, a 

Requerida cercou-se das cautelas necessárias para identificação da 

pessoa com quem realizou a operação bancária que resultou nas 

inscrições aqui discutidas, mas não poderia perceber que a informação 

anotada no documento de identificação fosse inverídica.

Instado a se manifestar, o procurador do Autor impugnou toda a defesa e, 

consequentemente, requereu a julgamento procedente da lide, nos termos 

da inicial.

 Audiência de conciliação, realizada em 18 de novembro de 2013, que 

restou infrutífera.

Prova pericial realizada por perito grafodocumentoscopista, cujo laudo 

encontra-se acostado às fls. 183/237, sobre o qual manifestaram as 

partes.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cumpre salientar que o feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que as 

provas aportadas aos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber julgamento 

com resolução de mérito.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais, 

alegando a autora que o banco demandado incluiu seu nome nos órgãos 

de restrições de crédito indevidamente.

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da 

legalidade do suposto débito, ora questionado pelo Autor em relação ao 

Banco/Réu, a qual deu origem a presente controvérsia, bem como a 

verificação da responsabilidade civil do banco pelo alegado dano moral 

sofrido pelo requerente em decorrência da inclusão do nome deste nos 

cadastros de proteção ao crédito.

Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja 

vista que foi o requerido quem, negligentemente, promoveu o lançamento 

do nome do requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, 

conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de 

R$ 2.811,81 – referente ao contrato n. CC20970-8, vencido 07/06/2010 e 

inserida em 01/12/2010.

 Destaque-se ainda que conforme relata o requerente em sua peça inicial, 

nunca contratou quaisquer serviços do requerido que pudesse gerar 

débitos e ensejar a inserção do nome do requerente.

 Sustenta ainda que a negativação do seu nome ocorreu de maneira 
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indevida, que possui outras restrições, porém, todas são indevidas.

Em contestação apresentada, a parte requerida alega que houve 

contratação pelo requerente, juntou nos autos como prova documento 

pessoal (RG, CPF, declaração de imposto de renda, comprovante de 

endereço), todos assinados pelo suposto cliente.

Diante disso, alega que no presente caso não tem responsabilidade por 

eventual dano decorrente da conduta de terceiro fraudador.

Com efeito, em que pese as razões da parte requerida, no caso, não há 

como afastar a sua responsabilidade diante da responsabilidade objetiva 

adotada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Embora a efetivação do negócio jurídico que, de forma fraudulenta, possa 

ser caracterizada como a excludente de responsabilidade prevista no 

inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

entende-se, diante dos princípios que regem as relações de consumo, que 

procede a pretensão posta na demanda.

Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é 

de alta relevância e de graves consequências, de modo que a requerida 

deveria cercar-se de maiores cuidados.

Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do 

nome do requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito 

pelo débito em discussão, justificando a manutenção da medida liminar 

deferida para retirada da restrição.

De outro norte, quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, gerando 

inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de reparação.

Constatada a indevida inscrição do nome do requerente em órgão de 

proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja a 

indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida.

Nesse mesmo sentido é entendimento jurisprudencial do nosso Tribunal de 

Justiça, vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PRATICADO POR 

TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DO BANCO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN 

RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

MANTIDO– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO MULTA DIÁRIA - 

CORRETA A SUA APLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART.461 DO CPC/73 E 

ART. 84 DA LEI 8078/90 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- 

Demonstrada a inexistência de negócio jurídico entre os litigantes, bem 

como a negligência e culpa do banco/apelante, por inscrição nos bancos 

de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida, configura-se 

dano moral. 2 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a 

existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

autora/apelada, o que não ocorreu. 3- A fixação do valor da indenização 

deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem 

jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o 

constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar 

enriquecimento sem causa.4 - O arbitramento de multa diária é cabível em 

ações de obrigação de fazer, no entanto, o objetivo não é obrigar o réu a 

pagar o valor da multa, mas sim fazê-lo cumprir com a obrigação na forma 

específica, in casu, para que se abstenha de incluir ou excluir o nome da 

parte autora em órgãos de restrição ao crédito - SPC e SERASA, nos 

termos do artigo 461, § 5º, do CPC.5 - Fixados em grau máximo, não há 

como aplicar os chamados honorários recursais. (SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - VALOR INDENIZATÓRIO – DANO 

MORAL – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – VIABILIDADE – OBEDIÊNCIA A 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO EM PARTE 

PROVIDO. Diante da comprovação da fraude e inexistência do débito, bem 

como da negativação indevida há o dever de indenizar. O valor a ser 

fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem 

como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de 

conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se 

constitua enriquecimento sem causa. Para efeitos de revisão do valor 

arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior 

Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou 

exagerado. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável 

em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for 

exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, 

impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/12/2015, DJe 15/12/2015). Caracterizada a exorbitância da indenização 

por dano moral arbitrada, esta deve ser minorada. “[...] Não há falar em 

minoração da verba honorária quando ela foi fixada dentro dos 

parâmetros legais”. (Ap 27691/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) [...]”. (Ap 2449/2018, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, entendo 

que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada 

pela vítima observando na fixação do valor indenizatório os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, provado nos autos que houve a perpetuação do nome da autora 

no rol dos inadimplentes, fato esse de exclusiva culpa das rés, assim, 

havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a 

fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois 

não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa 

demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a 

situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

‘Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais' promovida por LUIZ CARLOS TEMOSTENES DE SOUZA em 

desfavor de SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL, para 

condená-la ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

título de indenização por dano moral, devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ; como também, declarar a inexistência de relação jurídica a 

respaldar o contrato n° CC20970-8, no valor de R$ 2.811,81 (dois mil, 

oitocentos e onze reais e oitenta e um centavos), ratificando a decisão de 

(fl.39/40).

 Condeno-a no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 823889 Nr: 4258-08.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A

 AÇÃO INDENIZATÓRIA Nº 4258-08.2016.811.0003 (823889)

REQUERENTE: LEONARDO VIREIRA DE MELO

 REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S.A.

SENTENÇA

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por LEONARDO 

VIEIRA DE MELO em face de TAM LINHAS AEREAS S/A. objetivando o 

acolhimento do pedido para ser ressarcido moralmente em decorrência do 
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atraso de voo.

Alega o requerente, em apertada síntese, que “é humorista de rodeios e 

seu trabalho visa presta serviços de entretenimento. Assim, resolveu 

contratar a empresa Requerida para utilizar da passagem aérea de Cuiabá 

– MT para Macapá – AP, sendo que o voo faria conexão em Brasília – DF e 

cujo voo estava marcado para o dia 29 de outubro de 2015 às 11h29min 

da manhã.” (sic. fl. 05)

Assevera que “chegou ao aeroporto no horário com antecedência, pois 

reside em Rondonópolis – MT e dessa forma saiu de madrugada de sua 

cidade por volta das 04h da manhã, enfrentando os perigos da estrada 

para que assim chegasse ao aeroporto no horário previsto, enfrentou 

todas as filas, realizou o check-in e aguardou o embarque”. (sic. fls. 

05/06)

Em seguida, após o embarque, foi informado por atendente da empresa ré 

que o avião estava em manutenção, o que ocasionou o atraso na 

decolagem.

Diante disso, alega que o atraso ao chegar no aeroporto de Brasília, 

causou prejuízo moral, uma vez que, suprimiu o direito do requerente ao 

descanso, pois se tratava de uma viagem longa a trabalho.

Requereu deste modo à procedência da presente demanda para o fim de 

ser ressarcida moralmente e materialmente.

A contestação foi apresentada nos autos. Em contrapartida, a requerida 

alegou que o autor sequer comprovou que de fato sofreu os alegados 

prejuízos em decorrência de conduta supostamente imprudente da Ré, 

restando claro que apenas ingressou com a presente demanda 

pretendendo receber indenização pela qual não faz jus, haja vista que a 

Ré a realocou em voo próximo, fazendo com que chegasse na cidade de 

destino almejado.

 Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação às fls. 50/57.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções.

Como relatado, trata-se de processo cível proposto por Leonardo Vieira 

de Melo em desfavor de Tam Linhas Aereas s/a., imputando-lhe ao 

requerido a reparação do ato ilícito civil previsto no art. 927 (art. 186 e 

187), todos do Código Civil.

A presente relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a 

parte autora, amolda-se a figura jurídica do consumidor, e a empresa, ora 

requerida, a de fornecedor e o serviço de transporte aéreo foi prestado 

com cunho finalístico.

 Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, 

estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos 

prejuízos advindos ao consumidor em razão do usufruto dos seus 

serviços.

Logo, a responsabilidade da empresa transportadora, se não houver a 

caracterização de qualquer das excludentes previstas no art. 14, § 3º do 

CDC, é inegável e inafastável, pois, independe da comprovação de culpa.

Na espécie em cotejo, malgrado tenha ficado patenteado que efetivamente 

a parte Autora experimentara certos transtornos por ocasião do atraso no 

voo contratado e alteração de aeroporto para conexão, o tempo de atraso 

não passa de contratempo que, evidentemente, não se qualifica como ato 

passível de gerar danos morais.

Isso porque, conforme se observa do comprovante da passagem juntado 

à fl. 23, o itinerário contratado inicialmente sairia de Brasília/DF às 

11h29min. E, o novo voo remanejado pela Requerida, conforme passagem 

juntada à fl. 22, saiu para o destino almejado às 14h08min, ou seja, um 

atraso de 2 (duas) horas e 21 (vinte e um) minutos.

Logo, o atraso não gerou dano moral capaz de causar abalo psíquico, mas 

sim, no máximo, mero aborrecimento.

Nesse sentido trago entendimento da nossa jurisprudência pátria, in 

verbis:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ATRASO NO VOO. CHEGADA AO 

DESTINO DUAS HORAS APÓS O PREVISTO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Incontroversa a chegada os autores ao destino com duas 

horas de atraso. Atraso que não extrapolou o razoável e não gerou 

maiores transtornos, considerando que sequer alegada a perda de algum 

compromisso pela autora. Dano moral não caracterizado no caso 

concreto. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso 

Cível Nº 71005057484, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/10/2014).

Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ a 

respeito:

 CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. VALOR 

DA CAUSA ENQUADRADO NA HIPÓTESE LEGAL. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INEXISTENTE. ATRASO DE VOO NÃO SIGNIFICATIVO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI N. 8.078/90 E CÓDIGO CIVIL. (...) III. 

Demora, todavia, inferior a oito horas, portanto não significativa e que 

ocorreu em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, a afastar a 

caracterização de dano moral, porque, em verdade, não pode ser ele 

banalizado, o que se dá quando confundido com mero percalço, dissabor 

ou contratempo a que estão sujeitas as pessoas em sua vida comum. IV. 

Recurso especial conhecido e provido. Ação improcedente. (REsp 

431.303/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, 

julgado em 06/03/2003, DJ 26/05/2003, p. 364).

De outro norte, vale registrar, ao contrário dos autos, quando o atraso é 

substancial, gerando realmente prejuízos e desconfortos aos 

passageiros, desfigurando a hipótese do mero aborrecimento, ensejando 

nesse caso, reparação pelos danos morais, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. 

DANOS MORAIS. 1. A responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços é regulada pelo Código de 

Defesa do Consumidor, o que implica a solidariedade entre todos os 

responsáveis pelo dano sofrido pelo consumidor. Precedentes. 2. Atraso 

de voo de nove horas, que impediu a chegada do autor a tempo de 

presenciar as últimas horas de vida de seu pai. Dano moral gravíssimo. 3. 

Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no AgRg no REsp 

689.257/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012).

A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência 

do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico 

enseja indenização por dano moral.

 O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da 

dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque 

doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero 

inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só, 

bastante para gerar dano moral.

Resta patenteado, assim, que os transtornos experimentados pelo Autor, 

são fatos inteiramente previsíveis e inseridos dentro das contingências 

dos relacionamentos humanos, todavia, não podendo tais fatos ser 

reputados como ofensa aos seus predicados morais de forma a legitimar 

sua contemplação com qualquer compensação de natureza pecuniária, 

tanto mais porque, diante das nuanças acima delineadas.

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que assim o faço com fulcro no inciso I, 

do artigo 487, do Código de Processo Civil, pelo qual julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito.

Condeno a parte requerente nas custas processuais e nos honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe 

o art. 85, do CPC. No entanto, por ser beneficiário da justiça, isento-o do 

pagamento.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 773106 Nr: 3624-46.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VERA LUCIA RAMALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - 

OAB:OAB/MT 17.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Dahmer - OAB:7.395

 AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL Nº 

3624-46.2015.811.0003 (773106)

REQUERENTE: VERA LUCIA RAMALHO DA SILVA

 REQUERIDO: FENIX IMOBILIÁRIA

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação Ordinária de Revisão Contratual ajuizada por VERA 

LUCIA RAMALHO DA SILVA em face de FENIX IMOBILIÁRIA, ambos 

devidamente qualificados.

Alega a parte requerente, em síntese, que, no dia 16 de outubro de 2007, 

celebrou com a parte demandada contrato particular de compromisso de 

compra e venda de imóvel (terreno loteado) no valor de R$26.010,00 (vinte 

e seis mil e dez reais) o qual foi dividido em 90 (noventa) parcelas de 

R$289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), que vinha realizando 

regularmente o pagamento das prestações mas, após ser demitida do 

emprego, viu-se em uma difícil crise financeira, fato que ocasionou o 

atraso no pagamento de diversas prestações, tornando-se inadimplente.

Sustenta que, em 20/12/2010, efetuou a renegociação do contrato, o qual 

foi parcelado em 61 (sessenta e uma) parcelas no valor R$ 388,20 

(trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), totalizando R$ 

23.679,60 (vinte e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta 

centavos).

Aduz ainda que, em 04/12/2012, efetuou o pagamento da 12ª parcela, 

porém, após essa data não conseguiu realizar mais nenhum outro 

pagamento, contudo, tem procurado a requerida desde janeiro de 2014 

para retornar o pagamento, mas foi informada de que para o retorno do 

pagamento necessária efetuar o pagamento de todos os débitos 

atrasados, inclusive, com os juros, multas e taxa de comissão 

permanência, para só depois ser emitido um novo carnê para retomada do 

pagamento regular.

Assim, sustenta que o conteúdo previsto na cláusula 1.2 do contrato fere 

os princípios que regem as relações de consumo, uma vez que condiciona 

a retomada do pagamento mensal à quitação das parcelas que estão 

vencidas e, que, a referida cláusula cumula a cobrança de encargos 

moratórios, juros, multas de 10% (dez por cento) com taxa de comissão 

de permanência diária, prática essa considerada abusiva pelos tribunais 

pátrios.

Com essas considerações, pugna para que seja declarada a revisão das 

cláusulas de contrato de financiamento a fim de estabelecer que não seja 

cumulado cobrança de juros moratórios com multa contratual e taxa de 

permanência, devendo, ser promovida uma revisão das parcelas pagas, 

bem como ser pago em dobro os valores indevidamente exigidos.

Citada, a ré contestou alegando a regularidade do contrato, pugnando, ao 

final, pela improcedência da ação.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (fl. 128/132).

Ato seguinte, em 19 de setembro de 2016, foi realizada a perícia contábil 

(fls. 151/157).

Ambas as partes manifestaram acerca da perícia (fl. 164 e 165/166).

É o breve relatório.

 Fundamento. Decido

Inicialmente, cumpre salientar que o feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que as 

provas aportadas aos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber julgamento 

com resolução de mérito.

Pois bem.

 A presente pretensão merece procedência, porém parcialmente, nos 

seguintes termos:

Informa à autora que as taxas de juros e os encargos cobrados pela 

empresa financiadora são abusivos.

No entanto, em relação às taxas de juros remuneratórios e aos encargos 

contratuais financeiros a emenda constitucional n° 40/2003 já revogou o 

§3º do art. 192 da Constituição Federal que limitava a taxa de juros reais a 

12% ao ano.

 Por isso as instituições financeiras estão liberadas para praticar as taxas 

de mercado, sendo estas anunciadas diariamente, inclusive facultando ao 

consumidor a escolha por este ou aquele banco que melhor taxa lhe 

ofereça, reforçando a livre manifestação de vontades.

Além do mais, essas taxas de juros e, também, os outros encargos 

contratuais questionados foram pré-fixados no contrato de forma visível e 

esclarecida, conforme consta nos documentos juntados aos autos.

Conclui-se, então, que a parte autora livremente concordou com as suas 

cláusulas, não podendo alegar agora que o contrato afrontou ao princípio 

da boa fé, do equilíbrio material e a razoabilidade na estipulação das 

obrigações. Mesmo porque não se encontra evidenciado no caso 

concreto nenhuma das ocasiões de nulidade presentes nos arts. 51 e 52 

do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Percebe-se, assim, que a autora pretende na verdade é o afastamento do 

princípio do “pacta sunt servanda”, o que não é possível, pois esse 

princípio tem por escopo exatamente garantir a validade do que se 

contratou, e principalmente, o cumprimento e a segurança jurídica do que 

se pactuou, posto que se tratando do princípio da força obrigatória, o que 

se faz é garantir que o contrato é lei entre as partes, já que repousa na 

autonomia da vontade.

É mister salientar que o fundamento da função social do contrato não 

impedia concretização do princípio do “pacta sunt servanda”, conforme 

ensina o doutrinador e professor Miguel Reale:

“[...] Essa colocação das avenças em um plano transindividual tem levado 

alguns intérpretes a temer que, com isso, haja uma diminuição de garantia 

para os que firmam contratos baseados na convicção de que os direitos e 

deveres neles ajustados serão respeitados por ambas as partes. Esse 

receio, todavia, não tem cabimento, pois a nova Lei Civil não conflita com o 

princípio de que o pactuado deve ser adimplido. A idéia tradicional, de 

fonte romanista, de que “pacta sunt servanda” continua a ser o 

fundamento primeiro das obrigações contratuais. [...] A atribuição de 

função social ao contrato não vem impedir que as pessoas naturais ou 

jurídicas livremente o concluam, tendo em vista a realização dos mais 

diversos valores. O que se exige é apenas que o acordo de vontades não 

se verifique em detrimento da coletividade, mas represente um dos seus 

meios primordiais de afirmação e desenvolvimento.”

É sabido, ainda, que a onerosidade excessiva pode ser alegada quando 

há fatos posteriori imprevisíveis que tornam o processo muito oneroso e 

injusto, segundo os fundamentos da Teoria da Imprevisão. Porém a autora 

não alega fatos supervenientes à data da celebração do ajuste que sejam 

imprevisíveis e hábeis para tornar o contrato claramente oneroso e injusto, 

causador de enriquecimento ilícito e que deixe o consumidor em excessiva 

desvantagem.

Contudo, pelo convencimento deste Juízo, a única cobrança indevida é a 

incidência de comissão de permanência, pois no contrato firmado na 

mesma operação ela está acumulada com os juros moratórios, os juros 

remuneratórios e a multa moratória, o que é expressamente proibida pela 

Jurisprudência, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA ORIGEM. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA. ENCARGOS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. As instituições financeiras não 

se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei 

de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 

596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, 

do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação 

específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da 

onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média 

de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao 

ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ 

(REsp nº 1.061.530/RS). 2. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, 

submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos 

contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida 

Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em 

periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e 

expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em 

percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal. 3. A cobrança 
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da COMISSÃO DE PERMANÊNCIA é admitida apenas no período de 

inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da 

normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os 

encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), de acordo com 

as Súmulas nºs 30 e 296/STJ. Entendimento consolidado no julgamento do 

REsp nº 1.058.114/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos. 4. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 544154 MS 

2014/0166541-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 

de Julgamento: 09/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 15/06/2015)”

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (enunciado 

322 da Súmula do STJ) firmou o entendimento de que é cabível a 

compensação/repetição do indébito, de forma simples, não em dobro, 

quando verificada a cobrança de encargos ilegais, como a incidência de 

comissão de permanência, tendo em vista o princípio que veda o 

enriquecimento sem causa do credor, independentemente da 

comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do 

contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia 

quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação 

aplicável à espécie.

 Assim, imperioso a procedência parcial da presente lide, apenas para 

declarar ilegal a cobrança da comissão de permanência e determinar a 

compensação simples dos valores cobrados e pagos referentes a esse 

encargo, visto que pela convicção deste Juízo não ficou evidenciado nos 

autos a ocorrência de outras irregularidades nos contratos em comento.

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Para 

isso:

1) DECLARO ILEGAL APENAS a cobrança cumulada de COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA com outros encargos, ficando reconhecida a legalidade da 

cobrança dos demais encargos e afastados os demais pedidos 

formulados na inicial. Por conseguinte, DETERMINO recalcular o valor da 

dívida, excluindo sobre as parcelas inadimplentes apenas a comissão de 

permanência.

2) CONDENO a PARTE REQUERIDA, a RESTITUIÇÃO SIMPLES, a título de 

repetição do indébito, dos valores cobrados e pagos pela autora 

referentes a incidência da comissão de permanência no Contrato de 

Compra e Venda. Os mencionados valores serão devidamente 

atualizados, a partir da data do pagamento indevido, pela incidência de 

correção monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros moratórios no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelece o art. 406 

do Código Civil, artigo que determina que os juros legais correspondem 

aos indicados no § 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional. 

RESTITUIÇÃO ESSA QUE DEVERÁ SER APURADA/CALCULADA PELA 

PARTE AUTORA NA FASE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

3) Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais, cada uma no percentual 

de 50% (cinquenta por cento) do total. Em relação aos honorários 

advocatícios, ficam as partes obrigadas a pagarem os seus respectivos 

procuradores.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 767009 Nr: 900-69.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VONILDO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP

 PROC. Nº 900-69.2015.811.0003 (cód. 767009)

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido 

liminar, consignação em pagamento e repetição de indébito ajuizada por 

VONILDO VIEIRA DA SILVA em desfavor do BANCO CRUZEIRO DO SUL, 

ambos qualificados na exordial.

O processo encontra-se suspenso em razão de sua afetação no Recurso 

Especial nº 1.578.526-SP.

Em petitório de f. 93, o autor noticia que, no dia 06/07/2018, teve seu nome 

inserido nos cadastros de restrição ao crédito pela instituição requerida.

Afirma que o financiamento discutido nos presentes fora quitado, sendo 

irregular o registro no banco de dados da SERASA EXPERIAN.

Assim, requer seja determinada a exclusão de seu nome dos referidos 

cadastros.

Juntamente à petição, apresenta extrato de consulta de seu CPF no SPC 

(fls. 93-verso).

 No caso, o pedido de antecipação de tutela fora indeferido através de 

decisão proferida às fls. 49-50 e, conquanto o autor alegue que o 

financiamento está quitado, o mesmo não apresenta qualquer 

comprovação, razão pela qual não se verifica de imediato a irregularidade 

do registro no banco de dados da SERASA EXPERIAN.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de f. 93.

PERMANEÇA o processo suspenso até o julgamento do Recurso Especial 

nº 1.578.526-SP.

Intime-se.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

Dr. Aristeu Dias Batista Vilella

 Juíz Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 766871 Nr: 831-37.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GILDA DE FREITAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Vinicius Costa 

Pereira - OAB:84.367-RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 AÇÃO INDENIZATORIA Nº 831-37.2015.811.0003 (766871)

REQUERENTE: MARIA GILDA DE FREITAS OLIVEIRA

 REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

SENTENÇA

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por 

MARIA GILDA DE FREITAS OLIVEIRA em face de GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. objetivando o acolhimento do pedido, para ser 

ressarcida moralmente e materialmente pelos danos sofridos em 

decorrência do extravio de bagagem.

Alega em apertada síntese que, em dezembro de 2014, a requerente 

efetuou a compra de passagens aéreas fornecidas pela parte requerida, 

com a data para a embarcação no dia 19/12/2014 e o retorno no dia 

06/01/2015.

Informou nos autos que no dia 19/12/2014, a requerente juntamente com 

sua família, embarcaram na aeronave da empresa requerida na cidade de 

Cuiabá-MT com destino a Natal/RN. Todavia, ao desembarcarem na cidade 

de Natal a requerente teria constatado que sua bagagem não estava 

disponível, tendo sido reembolsada apenas com um vale no valor de 

R$125,00 (cento e vinte e cinco reais).

Requereu deste modo à procedência da presente demanda para o fim de 

ser ressarcida moralmente e materialmente.

A contestação foi apresentada nos autos. Em contrapartida, a requerida 

alega preliminarmente retificação do polo passivo, pugnando pela extinção 

do feito sem resolução do mérito por tratar-se de ilegitimidade passiva da 

parte requerida. E no mérito, sustenta que se faz necessário aplicar o 

código brasileiro de aeronáutica e normas da agência nacional de aviação 

civil e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação às fls. 104/107.

Audiência de conciliação realizada em 23 de novembro de 2017, contudo, 

apesar dos esforços, a mesma restou infrutífera, conforme termo de fl. 

122.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.
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Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções.

Passo a análise da preliminar suscitada.

Ilegitimidade passiva: a preliminar em comento não merece prosperar 

considerando que se trata de empresas do mesmo grupo econômico, 

razão pela qual a sua responsabilidade é solidária, consoante estabelece 

o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Ultrapassada a preliminar suscitada passo a análise ao mérito da questão.

Para se chegar ao deslinde da questão trazida à baila aos autos, há que 

se fazer referência à apreciação das provas pelo magistrado. No direito 

brasileiro vige o sistema da livre valoração motivada das provas 

apresentadas nos autos, sendo que no processo civil, o juiz pode utilizar, 

para julgar, um modelo de preponderância de prova ou um modelo de 

prova clara e convincente. A necessidade de um modelo de prova decorre 

da imprescindibilidade de prevenir-se eventual arbítrio na apreciação da 

prova das alegações de fato produzida pelas partes, de prestigiar-se o 

contraditório e a motivação das decisões judiciais.

Tem o magistrado de julgar de acordo com o que se encontra nos autos, 

aplicando a expressão em latim quod non est in actis non est in mundo.

 Como relatado, trata-se de processo cível proposto por Maria Gilda de 

Freitas Oliveira em desfavor de Gol Linhas Aereas Inteligentes, 

imputando-lhe ao requerido a reparação do ato ilícito civil previsto no art. 

927 (art. 186 e 187), todos do Código Civil.

Pela análise dos fatos, verifico que o direito milita em favor da Requerente.

 Dano material.

Os danos materiais nada mais são do que o prejuízo financeiro 

efetivamente sofrido pela vítima, seja física ou jurídica, causando redução 

do seu patrimônio. Esse dano pode ser de duas espécies: o que 

efetivamente o lesado perdeu dano emergente, e o que razoavelmente 

deixou de ganhar, lucro cessante.

 Desta feita, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais 

regulada pela Convenção de Varsóvia e suas modificações posteriores, 

tendo em vista a aplicação da legislação consumerista e, portanto 

inaplicável o limite de valores estabelecido na referida Convenção 

consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de 

que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de 

bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela 

Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de 

Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, 

aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no 

AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016).

Vislumbro que a relação jurídica que vincula as partes é consumerista e, 

portanto tipicamente, de consumo, respondendo, a companhia aérea, 

como fornecedor, pelos prejuízos causados ao segundo, consumidor, na 

forma objetiva, conforme dispõe o art. 14 da lei nº 8.078/90. Desta feita, 

inverto o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, CDC competindo deste 

modo à parte requerida demonstrar a ausência de dano moral indenizável, 

bem como a declaração de bens exigida pela parte requerida.

No caso, é fato incontroverso o desaparecimento da bagagem, sobretudo, 

pelas alegações apresentadas pela requerente restando deste modo 

cristalino a falha cometida pela requerida, que não zelou pelos pertences 

sob sua guarda.

 As empresas aéreas têm o dever de conduzir, administrar e fiscalizar, de 

maneira incólume, o transporte das bagagens que lhe são postas sob 

custódia temporária, consoante comando legal contido no art. 734 do 

Código Civil, senão vejamos:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas 

transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula 

qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Resta patente que se trata de obrigação de resultado, haja vista que 

presta o serviço de custódia de bens e, portanto os danos materiais 

deverão consistir no somatório dos valores correspondentes aos bens 

integrantes da bagagem extraviada.

Ocorre que no caso em comento, houve omissão da empresa área em 

exigir a declaração de bens no momento do embarque, considerando 

permissivo legal contido no Código Civil em seu art. 734:

“Art. 734 [...]

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da 

bagagem a fim de fixar o limite da indenização.”

Todavia, não há como presumir de formal absoluta o rol de bens descritos 

pela parte autora em sua exordial, visto que muito dos bens apontados 

pela parte autora como: calça, sapatos, camisas, blusas, quite completo 

de beleza. etc... são transportados normalmente por cidadão em sua 

bagagem, ainda mais em época festiva.

Desta feita, tenho que o valor de dano material no patamar de R$ 4.030,00 

(quatro mil e trinta reais) se mostra razoável em face das peculiaridades 

do caso.

 A meu ver ainda que não seja possível detalhar minuciosamente a 

natureza dos itens que estavam no interior da mala despachada, de modo 

a comprovar o quantum do dano material suportado, é notório que, em 

razão da viagem feita, existiam pertences pessoais da autora na 

bagagem, e a perda de tais bens configura decréscimo patrimonial.

Dano moral.

Sem mais delongas, quanto ao pleito moral tenho que a conduta 

perpetrada pela parte requerida caracteriza prejuízo imaterial indenizável, 

considerando o desgaste experimentado pela autora.

 O extravio de bagagens, em que o consumidor fica sem os seus 

pertences, situação que, à toda evidência, gerou transtornos e estresses 

que ultrapassaram o mero dissabor do dia-a-dia, é in re ipsa.

Assim tais situações já demonstram o dever de indenizar da parte 

requerida, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal, como se vê:

Art. 5º -

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.

 O procedimento, denotando falha na prestação do serviço, 

indubitavelmente ultrapassa a barreira do suportável pelo cidadão comum. 

A figura do dano moral é apenas uma consequência lógica e inevitável da 

sucessão de incômodos causados pela conduta da Requerida, pela 

quebra da paz social da parte autora.

 O Código Civil Brasileiro, através do disposto nos arts. 186 e 927 são 

aplicáveis ao caso em tela:

 "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito" ...

 "Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. ..."

 No que pertine ao “quantum” a ser indenizado, entendo que, neste caso, 

tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Requerente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

 Precedentes da Corte da Cidadania e do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

[...] 1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem 

apresentar motivo justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, 

ativa e em que mantida movimentação financeira razoável. 2.- 

Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta-corrente 

bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo 

banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar 

o preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor. 3.- 

Condenação do banco à manutenção das conta-correntes dos autores. 4.

- Dano moral configurado, visto que atingida a honra dos correntistas, 

deixando-os em situação vexatória, causadora de padecimento moral 

indenizável. 5.- Recurso Especial provido.” (REsp 1277762/SP, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 

13/08/2013).

“[...] É dever da companhia aérea zelar pela integridade do passageiro, 

bem como dos seus pertences. Caracteriza defeito na prestação do 

serviço, passível de reparação pecuniária, nos termos do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, o extravio mesmo que por alguns dias 

de bagagem pela companhia aérea. O dano moral decorrente do 

descumprimento do dever de entrega da bagagem ao passageiro em seu 

destino final é in re ipsa. 3- Para a fixação do quantum indenizatório, 
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levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições 

econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, 

atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que no caso 

concreto, apresenta-se excessivo; impondo-se a redução do valor fixado 

na sentença, tendo em vista as peculiaridades da lide, bem como para fins 

de adequação aos parâmetros do órgão colegiado.” (SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - TRANSTORNOS QUE 

ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE 

VIGILÂNCIA – QUANTUM REDUZIDO- ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE- RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.1- Extravio da bagagem da demandada se deu 

por falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de 

segurança que se, minimamente, espera na realização de tal atividade, 

razão pela qual restou estabelecido, o nexo causal.2- É dever da 

companhia aérea zelar pela integridade do passageiro, bem como dos 

seus pertences. Caracteriza defeito na prestação do serviço, passível de 

reparação pecuniária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o extravio mesmo que por alguns dias de bagagem pela 

companhia aérea. O dano moral decorrente do descumprimento do dever 

de entrega da bagagem ao passageiro em seu destino final é in re ipsa. 3- 

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados 

critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem 

como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, que no caso concreto, apresenta-se excessivo; 

impondo-se a redução do valor fixado na sentença, tendo em vista as 

peculiaridades da lide, bem como para fins de adequação aos parâmetros 

do órgão colegiado.” (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 

16/07/2018)

Diante do breve exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos 

termos do art. 487, I, CPC, a presente ação proposta por MARIA GILDA DE 

FREITAS OLIVEIRA em face de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES, a:

1) CONDENAR A RÉ ao ressarcimento a título de dano moral o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão.

2) A título de dano material o valor de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta 

reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, 

e correção monetária pelo INPC a datar do efetivo prejuízo

Condeno, ainda, a parte requerida nas custas processuais e nos 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

conforme dispõe o art. 85, §2º do CPC.

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido 

este em branco, intimem-se as partes para requerer o que de direito em 15 

(quinze) dias [art. 509, CPC c/c 218, §1º, CPC].

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença pela parte exequente em 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

presentes autos.

Transitada em julgado, e satisfeitas as custas processuais, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 728425 Nr: 9226-86.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLEN MARCIA NUNIS DE 

CASTRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT Nº 

9226-86.2013.811.0003 (728425)

REQUERENTE: EDSILSON PEREIRA SOARES

 REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A.

 SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizado 

por EDILSON PEREIRA SOARES em face de ITAÚ SEGUROS S/A., ambos 

qualificados e representados nos autos.

O requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez total e permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT.

Requereu, ao fim, a condenação da requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, a falta de interesse de agir, bem como, suscitou a 

prejudicial de mérito de prescrição.

No mérito, argumenta acerca da insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, do nexo causal não comprovado, bem como, da inexistência 

de prova da invalidez.

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A.

O requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial.

Audiência de conciliação realizada em 01/09/2014.

Feito saneado às fls. 126/127.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 02 de julho de 2015.

Avaliação médica realizada em 03 de maio de 2017. (fl.603/603-v)

 Relatado o necessário.

 Decido.

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza:

 Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária 

das partes nos casos expressos em lei.

Portanto, não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível 

a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser 

buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que 

o mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro.

Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os sinistros 

referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade.

Nesse sentido a Jurisprudência:

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010).

Diante disso, indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo 

desnecessária a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Dpvat S/A.

Ainda, em sede de preliminar, a seguradora requerida alega novamente às 

fls. 596/596-v a ocorrência de prescrição, sustentando, em síntese, que o 

acidente ocorreu no ano de 2006 e a ação foi proposta em 2013, logo, 

muito além do prazo prescricional trienal estabelecido no artigo 206, §3º, 
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do Código Civil.

Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção 

ao posicionamento atual da Corte Superior, perfilho do mesmo 

entendimento e adianto que não merece prosperar tal tese.

 Isto porque em que pesem os inúmeros julgados proferidos com espeque 

no Princípio da Relativização quanto à aplicação da Súmula nº 278 do STJ, 

após o julgamento de recurso repetitivo, perante a aludida Corte, tendo 

como acórdão paradigma o REsp nº 1.388.030/MG, restou firmado o 

entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, 

a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo 

médico, sendo relativa a presunção de ciência”.

Dessa forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a 

adotá-lo, não apenas por disciplina judiciária, mas, também, com o fito de 

solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando, 

assim, o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da 

razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da 

Constituição Federal.

Por conseguinte, sendo considerada como invalidez notória (fratura da 

extremidade superior do cúbito [ulna] + [CID: S52.0] + fratura do colo fêmur 

+ [CID:S72.0] + fratura da rótula [patela] [CID:S82.0], promovendo sequelas 

irreversível e limitações) apenas aquela que exime a dúvida ou 

controvérsia, esse entendimento não se enquadra no caso vertente. O 

acidente automobilístico que vitimou o autor ocorreu em 21.01.2006, 

contudo, este teve conhecimento da sua invalidez permanente quando da 

realização da perícia de lesão para verificar a sua incapacidade em 

06.11.2013 (fl.112/118).

Desse modo, tendo a ação sido proposta em 04.07.2013 (contracapa dos 

autos), não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Assim, rejeito a prejudicial de mérito arguida.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

- BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMUNICADO - HISTÓRICO CLÍNICO DE 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL – INDENIZAÇÃOPROPORCIONAL-PREQUESTIONAMENTO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Nas ações de 

indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, 

depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente 

notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado 

na fase de instrução." (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/06/2016, DJe 27/06/2016)

No que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito.

A perícia médica realizada (fl. 603) atestou que o requerente apresenta 

invalidez parcial no membro inferior e superior direito.

Das provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão no membro 

inferior e superior direito do requerente.

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 

valores de indenização:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente 

e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada:

(...)

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente; e

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à 

vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas.

 A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 21/01/2006, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada.

 Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Como a indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo:

“Art. 3º

(...)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo:

 I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda 

anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

 II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.

 Deste modo, entendo que o requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze 

reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à lesão 

parcial e permanente do membro inferior e superior direito (75% intensa 

(R$7.087,50) + 50% média (R$4.725,00)).

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (21/01/2006).

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por EDILSON PEREIRA SOARES em face de ITAÚ SEGUROS S/A. 

para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro 

obrigatório no valor de R$ R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais 

e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

P.R.I.

 Cumpra-se.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 814283 Nr: 977-44.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDELSON DOS SANTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para DETERMINAR a ré se abstenha de efetuar a 

suspensão de energia elétrica ou seu imediato restabelecimento, caso já 

tenha sido interrompido em decorrência de dívida pretérita discutida nestes 

autos, e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil.Confirmo a Liminar deferida as fls. 
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46/47.Custas e honorários pelo autor, estes últimos fixo em 10 % do valor 

da condenação, nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo Civil, em 

razão de sucumbência mínima do réu, sendo este valor suspenso em 

decorrência da gratuidade da justiça deferida às fls. 45.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018. Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 803445 Nr: 15723-48.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONÓRIO NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SPONTON DURAN, JOAO 

GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA 

- OAB:OAB/MT15698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folha 

nº119.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 819172 Nr: 2640-28.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B OLIVEIRA SODRÉ - 

OAB:13.333

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio, bem como CONDENAR a ré a pagar ao autor 

a título de Danos Morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com 

correção pelo INPC a partir desta data, nos termos da Sumula 362 do STJ 

e juros de mora de 1¢ ao mês a partir da citação, e o faço, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Custas e honorários pelo réu, estes últimos fixo em 10 % do valor da 

condenação, nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo Civil.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018. Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 825770 Nr: 4956-14.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILZA CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

-ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 AÇÃO INDENIZATÓRIA Nº 4956-14.2016.811.0003 (825770)

AUTOR: ADENILZA CARNEIRO DA SILVA

RÉU: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A.-CEMAT

SENTENÇA

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

ADENILZA CARNEIRO DA SILVA ingressou com a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE 

S.A.-CEMAT, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Relatou a Autora, em breve resumo, que solicitou nova ligação junto à 

Requerida na data de 23 de junho de 2014, sendo que procederam com o 

atendimento dois dias após a solicitação, entretanto a concessionária não 

emitiu as devidas faturas pelo consumo de energia, oportunidade que, no 

dia 01 de setembro de 2014 realizou a suspensão no fornecimento da 

unidade consumidora, retirando seu medidor.

Aduz ainda que diligenciou até a Requerida, no entanto sua energia só foi 

religada no dia 03 de setembro de 2014, razão pela qual requer a 

condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos 

morais no modesto patamar de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

 A concessionária foi devidamente citada, apresentou contestação às fls. 

42/45-v, alegando que a Autora “não trouxe na Exordial qualquer 

comprovação de seu relato, tendo se limitado a apresentar registros 

fotográficos que, data vênia, não trazem a contundência necessária a 

corroborar com suas razoes” (sic.fl.43), além de não informar nos autos 

os números de protocolos de atendimento ou sequer a demonstração 

acerca da instalação do padrão supostamente existente nos meses de 

julho e agosto de 2014.

Assevera ainda que “merece atenção deste Douto Juízo é a inexistência 

de faturas em nome da Parte Autora nos referidos meses anteriores a 

setembro de 2014, sendo que, caso a mesma realmente possuísse um 

ponto de entrega de energia elétrica certamente seria notificada para 

proceder à contraprestação”. (sic. fl. 43)

Com essas considerações, pugna pela total improcedência da presente 

demanda, principalmente quanto à condenação em danos morais.

A Autora impugnou a contestação às fls. 68/78.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Inexistem preliminares a serem apreciadas.

 Os autos possibilitam o seu julgamento antecipado já que o objeto nele 

enfocado, apesar de ser de fato e de direito, permitem, pela prova 

documental carreada, que seja desde logo proferida uma sentença de 

mérito sem a necessidade de produção de prova em audiência, o que, em 

harmonia com os princípios da celeridade e economia processual, 

aplica-se o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência:

“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -CERCEAMENTO DE DEFESA 

INEXISTENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 355, I, DO NCPC - 

PRELIMINAR REPELIDA. Presentes os requisitos do art. 355, I, do CPC, 

aplicável à espécie, pertinente o julgamento antecipado da lide. LOCAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA DOCUMENTAL 

SUFICIENTE A EMBASAR A COBRANÇA – QUITAÇÃO E DEVOLUÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS NÃO COMPROVADAS PELA 

RÉ/LOCATÁRIA – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO 

PROVIDO. Demonstrando a prova produzida nos autos que a ré não 

cumpriu suas obrigações locatícias, em especial o pagamento dos 

aluguéis dos equipamentos locados, de rigor a manutenção da sentença 

que decretou a procedência da ação. (TJ-SP 11069297520168260100 SP 

1106929-75.2016.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

29/08/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/08/2017)

Passo a análise do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de ação onde a Autora pleiteia a declaração 

de inexistência da dívida e a condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral, alegando a indevida suspensão no 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora.

 Como se sabe, tratando-se de responsabilidade civil, para ser 

reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê 

o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o 

nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência do agente, de acordo também com o art. 186 do Código Civil.

 Sucede que ‘in casu’, não foram colacionados aos autos, elementos de 

prova suficientes a ensejar a culpa do Réu, uma vez que a ação foi 

proposta sem se quer demonstrar que, na época contestada, em sua 

residência existia instalação do padrão. Ademais, o que se nota é que a 

Autora teve sua primeira fatura emitida após o consumo do mês de 

setembro de 2014, quando a concessionaria foi acionada e passou a 

fornecer seus serviços.

Assim, impõe-se a improcedência da ação.

Isto porque, o Código de Processo Cível em seu art. 373, incisos I e II, 
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preceitua que cabe ao Autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, 

determinando que é ônus do Réu apresentar provas hábeis a demonstrar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, 

vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

Devo mencionar que a comprovação dos fatos constitutivos do direito 

invocado pela parte Autora é seu ônus e, tendo ela se abstido de produzir 

provas robustas e contundentes de suas arguições, frustrado está o 

objetivo da demanda pela sua omissão.

Humberto Theodoro Junior ensina: Não há um dever de provar, nem à 

parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um 

simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa 

se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito 

subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto 

porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo 

que fato inexistente”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 20ª ed.)

 Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. VALORAÇÃO 

PROBATÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. 

Conforme o Código Civil, art. 107, a validade da declaração de vontade 

não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a 

exigir. 2. A relação contratual é regida pelo princípio da boa-fé objetiva, 

devendo as partes atuarem tanto nas tratativas quanto na execução do 

contrato em consonância com o princípio (Código Civil, art. 422). 3. A 

ausência nos autos de documento que revele a existência de contrato 

formal entre as partes, seja sobre seu objeto, seja sobre a 

contraprestação, não desautoriza a conclusão sobre a existência da 

avença se calcada em documentos coerentes com a afirmação deduzida 

na contestação, suficientes o bastante para comprová-la. 4. No caso em 

apreço, os documentos acostados aos autos possuem força probatória 

suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, bem como a 

existência da dívida, mormente porque existem elementos sólidos que 

corrobora a tese do réu. 5. A parte autora não pode alegar que não há 

documento formal que comprove o respectivo pedido de material, sob 

pena de incidir em venire contra factum proprium, porquanto anuiu com o 

procedimento negocial, não podendo agora requerer a requisição 

expressa. 6. Não havendo a parte autora desincumbido do ônus de 

demonstrar o fato constitutivo de seu direito, deve ser mantida a r. 

sentença 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 

00370234920168070001 DF 0037023-49.2016.8.07.0001, Relator: 

GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2018, 7ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LINHA 

TELEFÔNICA INTERRUPÇÕES DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS 

ALEGADOS PREJUÍZOS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 333, I, DO 

CPC. MERO ABORRECIMENTO. ACERTO DA SENTENÇA RECORRIDA. 

DESPROVIMENTO AO APELO. - Cabe ao Autor, nos termos do artigo 333, 

inciso I, do CPC, o ônus da prova quanto à existência do fato constitutivo 

do seu direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais 

quando não se extrai do fato efetivo potencial danoso à esfera moral da 

vítima, mas mero dissabor temporário. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 

Processo Nº 00031944020138150331, - Não possui -, Relator DES 

LEANDRO DOS SANTOS , j. em 31-03-2016) (TJ-PB - APL: 

00031944020138150331 0003194-40.2013.815.0331, Relator: DES 

LEANDRO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/03/2016, 1 CIVEL)

Dessa forma, não se desincumbindo a parte Autora do ônus da prova 

quanto ao fato constitutivo do direito por ela suscitado, a improcedência do 

pedido é medida que se impõe.

Diante do exposto, considerando a ausência de provas de que a 

Requerida tenha praticado ato ilícito indenizável, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação, declarando a extinção do processo com a resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

 Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários 

sucumbenciais em favor do advogado da Requerido, que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa, a rigor do que estabelece o artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil, ficando suspensa sua exigibilidade diante do 

deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do mesmo diploma legal).

P. R. I. C.

Decorrido o prazo, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819770 Nr: 2830-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDEMAR LIRA NAZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIR CENTURIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:17225/B

 Vistos e examinados.

Cuida-se de petição inicial elaborada e protocolada na vigência do NCPC.

Desta feita, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias (artigo 321, do NCPC), adeque a petição inicial às 

disposições do novel diploma legal, atendendo às determinações contidas 

no art. 319 do novo CPC, trazendo ao feito o endereço eletrônico das 

partes, bem como, documentos pessoais do requerente e comprovante de 

endereço, a fim de regularizar sua representação, tudo sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único do NCPC) e, 

consequente extinção do processo (art.485, I e IV do NCPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 819770 Nr: 2830-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDEMAR LIRA NAZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIR CENTURIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:17225/B

 Vistos etc.Posto isto, em face da conexão entre o presente feito e os 

autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico código 801944, e 

considerando que aquele foi distribuído primeiro na 1° Vara Cível desta 

Comarca, reconheço a causa de prorrogação de competência para 

determinar o encaminhamento dos autos àquela Vara.Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 293607 Nr: 8146-73.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 346046 Nr: 1494-35.2005.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MARTINS SILVA, LUZINETE 

MIRANDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 386021 Nr: 14106-68.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. SOM E ACESSORIOS LTDA, JOSE 

MARIVALDO VASCONCELOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre as correspondências devolvidas de 

folhas nº105/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 409869 Nr: 5771-89.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CELSO JARDIM RODRIGUES DA 

CUNHA, MARILDA MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 416423 Nr: 12052-61.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CLAUDINE PEREIRA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.148, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 812939 Nr: 496-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.L. MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA, JULIANA 

APARECIDA GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:16433-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte, para manifestar-se 

no prazo legal sobre as correspondências devolvidas de folhas nº74/75.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 791656 Nr: 10938-43.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PERPETUA DE CARVALHO, FRANCISCO 

LIBANIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENON SOARES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922, 

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - OAB:21027/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 PROC. Nº 10938-43.2015.811.0003 (cód. 791656)

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito, proposta por TERESA 

PERPÉTUA DE CARVALHO e FRANCISCO LIBANIO CARVALHO, em 

desfavor de ZENON SOARES DE CASTRO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Aduzem os autores que são pais de Evangelista Francisco de Carvalho 

que veio a óbito no dia 09 de junho de 2013, em decorrência de acidente 

automobilístico.

Sustentam que o acidente ocorreu por culpa do requerido que, 

alcoolizado, dirigindo o veículo VW Saveiro, Cor prata, Placa EPJ-9714, em 

alta velocidade, veio a atropelar a vítima Evangelista Francisco Carvalho, 

de 21 anos de idade, na Avenida Bandeirantes, Vila Operária, nesta 

comarca de Rondonópolis, conforme concluiu a perícia realizada no local.

Afirmam que, em decorrência do atropelamento, a vítima sofreu 

traumatismo craniano e teve graves ferimentos, que levaram o filho dos 

requerentes a óbito, de acordo com a certidão acostada às fls.31.

Sustentam que, após o acidente, em momento algum o requerido auxiliou 

na cobertura das despesas decorrentes do ato ilícito praticado.

Assim, pugnam pela condenação do requerido ao: pagamento de 

indenização pela morte da vítima Evangelista Francisca de Carvalho, na 

importância de R$646.800,00 (seiscentos e quarenta e seis mil e 

oitocentos reais); pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente a 

1 1/2 (um e meio) salários mínimos mensais, acrescido do 13º (décimo 

terceiro) salário, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação de 

danos morais.

Pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de custas 

processuais, honorários advocatícios (art.20 do CPC/73); pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita com fulcro na Lei nº. 1.060/50.

A contestação foi apresentada às fls. 106/115, alegando, em suma, 

ilegitimidade passiva ad causam, sob alegação de que o veículo envolvido 

no acidente era conduzido por seu irmão João Fernando de Castro, que 

veio a óbito.

Sustenta que o acidente ocorreu por circunstâncias alheias à vontade das 

partes, ante a força maior de descontrole do veículo saveiro, bem como 

são indevidos os pagamentos por danos morais e materiais, do funeral e 

verba honorária.

Requer, ainda, que a ação seja julgada improcedente, mediante o 

reconhecimento da ocorrência do evento danoso por circunstâncias 

alheias a vontade do condutor falecido João Fernando Soares de Castro.

 Os autores apresentaram impugnação à contestação às fls. 124/137.

Foi realizada audiência de conciliação às fls.142/142v, restando esta 

infrutífera.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

A questão preliminar referente a ilegitimidade passiva ad causam do 

requerido em razão da sua não participação do evento danoso, posto que 

afirma que o veículo envolvido no acidente era conduzido por seu irmão 

falecido João Fernando de Castro.

Em que pese as alegações do requerido, hei por bem rejeitar a preliminar 
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elencada.

In casu, verifica-se nos autos que as provas produzidas nos autos 

(boletim de ocorrência, laudo pericial, relatório policial) e o depoimento das 

testemunhas dão conta de que, na noite do dia 06 de abril de 2013, o 

requerido conduzia o veículo Saveiro envolvido no acidente sem 

permissão ou habilitação para dirigir e, estando sob a influência de álcool, 

com capacidade psicomotora alterada (fls.45/46, 50/51, 56/57, 61/78, 

86/92 e 99/100).

Cumpre ressaltar que, em se tratando de responsabilidade civil por 

acidente de trânsito, desfruta o boletim de ocorrência de presunção juris 

tantum de veracidade, o que importa deduzir que o seu conteúdo 

prevalece se não existir prova em sentido contrário, por se tratar de 

documento com fé pública.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves:

"O boletim de ocorrência, como já se viu, goza de presunção de 

veracidade do que nele contém. Essa presunção não é absoluta, mas 

relativa, isto é, juris tantum. Cede lugar, pois, quando infirmada por outros 

elementos constantes dos autos. Cumpre, pois, ao réu o ônus de elidi-la, 

produzindo prova em sentido contrário" (Responsabilidade Civil, p. 660).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"O boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, 

prevalecendo até que se prove o contrário. Dispõe o artigo 364 do CPC 

que o documento público faz prova não só de sua formação, mas, 

também, dos fatos que o escrivão, o tabelião ou o funcionário declarar que 

ocorreram em sua presença. Esse fato, todavia não implica em sua 

aceitação absoluta. Pode o réu, com meios hábeis, desfazê-la se ou 

quando contiver elementos inverídicos" (RSTJ, 25/355).

Nesse contexto, diante das provas acostadas aos autos, o requerido é 

parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ante fato 

incontroverso nos autos.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

Passo à análise do mérito.

O artigo 927 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

A ofensa à norma se deu pela inobservância das regras de trânsito pelo 

requerido, Zenon Soares de Castro.

Pela análise dos elementos de prova dos autos, sobretudo o Boletim de 

Ocorrência, Laudo Pericial e depoimento de testemunhas às fls. 45/46, 

50/51, 56/57, 61/78, 86/92 e 99/100, verifica-se que, no dia 06 de abril de 

2013, por volta das 20:00 horas, Zenon Soares de Castro conduzia o 

veículo de propriedade do seu genitor, VW Saveiro, cor preta, placa 

EPJ-9714, pela Av. Bandeirantes, Vila Operária, em alta velocidade sem 

possuir permissão ou habilitação para dirigir e, estando sob a influência de 

álcool, invadiu a pista da ciclovia e abalroou o ciclista Evangelista 

Francisco Carvalho, que sofreu lesões corporais gravíssimas ficando 

internado na UTI e, não resistindo aos ferimentos, posteriormente, veio a 

óbito.

Conforme depoimento da testemunha Dernivaldo Pereira Marques, 

proprietário do bar Espeteco onde o requerido, seu irmão e seu amigo 

ingeriram bebida alcoólica afirmou que:

 “Que os três ingeriram bebida alcoólica e quem saiu dirigindo o veículo 

Saveiro foi Zenon e João Fernando como passageiro; Que Zenon deu 

“cavalos de pau” nas proximidades do bar, só parando quando o reprimiu; 

Que soube do acidente no dia seguinte e, diante das fotografias dos três 

jovens, confirmou com 100% de certeza, ter sido Zenon quem saiu do bar 

conduzindo o veículo Saveiro no dia do acidente. (....) (sic. fls.88/89)

Esta versão está em consonância com os informes prestados por Paulo 

Sérgio Lopes, o qual estava com os dois irmãos no dia dos fatos:

 “Que no dia dos fatos esteve em um bar com Zenon e João Fernando, 

local onde os três ingeriram bebida alcoólica e que era este quem sempre 

dirigia o veículo do irmão. Que foi o primeiro a chegar no local do acidente 

e que Zenon já estava fora do carro, pedindo ajuda para socorrer João 

Fernando, o qual estava ao lado da porta do passageiro; Que no momento 

disse a Zenon que este havia matado o irmão João Fernando e Zenon 

nada respondeu, apenas chorou. (....)”(fls.87)

Conforme se depreende do laudo pericial acostado aos autos, a causa 

determinante do acidente caracterizou-se pelo desvio de direção do 

veículo, realizado pelo seu condutor quando trafegava, com velocidade 

superior à permitida para a via, sobre a faixa de rolamento situada à direita 

da pista, levando-o a sair desta e invadir a ciclovia, nas circunstâncias 

apresentadas.

 Dessa forma, todas as provas presentes aos autos convergem para a 

confirmação da versão dada pelos requerentes.

Destarte, assentada a conduta, o nexo de causalidade e a culpa, resta 

unicamente a análise dos danos suportados pelos requerentes, os quais 

deverão ser arcados pelo requerido. Para tanto, passo a apreciação 

individualizada dos pedidos:

1-Do dano moral.

Os danos morais prestam-se a reparar abalos à reputação, honra, 

integridade física ou emocional do lesado. No caso, os danos morais são 

inegáveis, uma vez que a perda de um ente querido, filho, de forma 

abrupta em acidente automobilístico, gera dor em concreto, e em razão de 

ato ilícito obriga o ofensor a reparar na medida de sua possibilidade.

Neste sentido os Tribunais Pátrios já decidiram:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - DANO MORAL E MATERIAL - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - 

SEGURADORA - RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA DESTA NOS 

LIMITES DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE COBERTURA POR DANOS 

MORAIS E LUCROS CESSANTES A TERCEIROS - RECURSO PROVIDO. (...) 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - VÍTIMA FATAL - PRELIMINAR - REJEITADA 

- COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - DEVER DE INDENIZAR - DANO 

MORAL - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM FACE DA PROIBIÇÃO DE 

REFORMATIO IN PEJUS - PENSÃO MENSAL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RENDA DA VÍTIMA - REDUÇÃO DO VALOR PARA UM 

SALÁRIO MÍNIMO - TERMO FINAL DATA EM QUE A AUTORA MENOR 

COMPLETAR 25 ANOS DE IDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(...) A existência do nexo causal entre a conduta imprudente do apelante 

em ultrapassar veículos sem observar se a pista estava livre ou se tinha 

espaço suficiente para completar a manobra, e o dano moral consistente 

na morte prematura do genitor da apelada, acarreta ao causador do ato 

ilícito, o dever de indenizar. A condenação em indenização por dano moral 

pela morte de ente querido deve atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, não podendo, no entanto, em recurso interposto pelo 

réu, ser majorada, sob pena de reformatio in pejus. Inexistindo nos autos 

provas consistentes acerca do vencimento percebido pela vítima de 

acidente de trânsito, a pensão mensal devida à filha menor de idade, deve 

ter como parâmetro o valor correspondente a um salário mínimo, cujo 

termo alcançará a data em que a beneficiária complete vinte e cinco anos 

de idade. Precedentes STJ. (...)(Ap 58354/2009, DR. ALBERTO PAMPADO 

NETO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/09/2011, Publicado no 

DJE 29/09/2011)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULOS - DIREÇÃO 

PERIGOSA - VEÍCULO QUE ADENTRA A CONTRAMÃO DA PISTA DE 

ROLAMENTO - MORTE DOS PASSAGEIROS - FILHAS E NETOS DO 

REQUERENTE - DANO MORAL - RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - 

INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA - SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Aquele que 

transita com veículo automotor, notadamente no que tange àqueles de 

grande porte, deve manter-se em permanente estado de vigilância e 

cuidado, tomando todas as medidas acautelatórias necessárias, para a 

condução do seu veículo, de modo a evitar que ocorra algum acidente. Ao 

condutor do veículo que invade a pista de rolamento contrária, em virtude 

da falta de controle da direção, e, com isso, colide com o veículo que vem 

em sua direção, deverá ser imputada a responsabilidade pelo sinistro, haja 

vista que manifesta é a sua imperícia/imprudência na condução do veículo. 

Ao motorista que não respeita as leis de trânsito e, com isso, dá causa ao 

sinistro, deve ser atribuída a culpa exclusiva pelo acidente, sujeitando-se 

ao ressarcimento dos danos de ordem moral, cujo valor da indenização 

deve ser suficiente a mitigar os efeitos das ofensas. (Apelação Cível 

1.0105.01.035947-6/001, Relator Des. Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgado em 14/06/2012, publicado em 26/06/2012)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE 

DE TRÂNSITO - CULPA - INVASÃO DE CONTRAMÃO DIRECIONAL - 

DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL - MORTE - RESPONSABILIDADE DO 

CONDUTOR DO CAMINHÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO EM QUANTIA CERTA - NÃO 

VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO - JUROS DE MORA.

1- Os requisitos que definem a responsabilidade civil e a obrigação de 

indenizar decorrem da demonstração dos danos suportados pelos pais da 

vítima fatal e da conduta culposa do motorista do veículo envolvido no 

acidente, ligados pelo necessário nexo de causalidade (CC, art. 927).

 2- "O [...] dano moral - é intrínseco, está voltado para dentro, afeta os 

sentimentos, macera a alma, penetra nos domínios da emoção, 

incorpora-se ao psiquismo, integra a essência do ser: constitui o acervo 
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da consciência".

 3- No que diz respeito ao quantum da indenização por danos morais, 

sabe-se que não há critério objetivo para o arbitramento, e, assim, o 

julgador deve valer-se de moderação, levando em conta o grau de culpa e 

a extensão dos danos causados, bem como a situação econômica das 

partes.

 4- A indenização por dano moral deve ser arbitrada em quantia certa, sem 

vinculação com o salário mínimo, porque proibida pelo artigo 7º, IV, da 

Constituição Federal.

 5- A reparação por dano material é devida e deve-se dar na forma de 

pagamento de pensão mensal no equivalente a 2/3 de 2 salários mínimos, 

diante da inexistência de prova cabal dos rendimentos da vítima, 

prevalecendo o valor provisório fixado em sede de antecipação de tutela, 

contra o qual a parte não se insurgiu. 6- Na indenização por danos morais, 

os juros de mora são devidos desde a data do ilícito (CC art. 398 e Súmula 

54/STJ), ou seja, a data do acidente, 27/06/2007. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.08.839355-8/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2018, publicação da súmula em 

08/10/2018)

Observa-se, no entanto, que embora configurado o dever do requerido em 

indenizar os danos morais causados, o valor pleiteado em peça vestibular 

deve sofrer uma mitigação pelo juízo, em obediência ao primado da 

proporcionalidade e razoabilidade.

Fixo, pois, com repercussão mitigada, diante da extensão dos danos 

experimentados pelos requerentes, a indenização por danos morais no 

valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), como necessário e 

suficiente a reparar o padecimento físico e psíquico sofridos pelos 

autores.

 Com juros moratórios, no importe de um por cento (1%) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional, incidirão a partir do evento danoso (art. 398 do 

CC c/c Súmula STJ n. 54), sendo que a correção monetária, far-se-á com 

reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC a partir da 

prolação da sentença (Súmula STJ n. 362).

2 - Danos materiais.

Em que pese os requerentes pugnarem pela condenação do requerido ao 

pagamento de danos materiais, verifica-se que este se resume ao pedido 

de pensão, o que será tratado no tópico seguinte.

2.1 – Pensão

É devido o pensionamento mensal aos autores a partir da morte da vítima 

(09/06/2013), pois o salário que esta percebia era utilizado para contribuir 

na manutenção do lar e no sustento da família.

O comprovante de renda constante às fls. 30, indica que o falecido era 

empregado da J. S de Oliveira Açougue – ME, em Rondonópolis-MT e 

percebia a quantia líquida de R$622,00 (seiscentos e vinte e dois reais).

Embora, os autores aleguem na inicial que a renda mensal do falecido 

perfazia o valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) em virtude de adicionais 

de horas extras, reflexos de horas extras e adicional de insalubridade, 

não restam comprovados nos autos.

Segundo entendimento jurisprudencial consolidado o pensionamento 

deverá corresponder a 2/3 (dois terços) da remuneração média que a 

vítima percebia na época do acidente, incluindo o abono anual e verbas 

decorrentes de horas extras, com abatimento da contribuição 

previdenciária e sindical, conforme se observa do julgado a seguir 

transcrito.

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – 

TRATOR DEIXADO PARCIALMENTE SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO SEM 

A DEVIDA SINALIZAÇÃO – FALTA DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA – 

IRRELEVÂNCIA NA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – MERA INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE AFASTADA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE – PENSÃO MENSAL À FAMÍLIA – VERBA 

DEVIDA A RAZÃO DE 2/3 DA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA À EPOCA DO 

EVENTO – BENEFÍCIO DO INSS – IRRELEVÂNCIA DIANTE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – 

RECURSOS DESPROVIDOS. (...) A pensão devida à família da vítima deve 

ser de 2/3 (dois terços) da remuneração média do falecido, quando 

comprovada nos autos, uma vez que no arbitramento devem-se descontar 

os valores que, presumivelmente, o falecido despenderia com gastos. O 

pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela 

Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a 

concomitância entre ambos. Não comportam aumento os honorários 

advocatícios fixados em valor razoável e de acordo com os critérios 

definidos no art. 20 do CPC. (Ap 129312/2015, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) (destaquei)

O pagamento é devido em proveito de todos os autores, até a data em que 

a vítima completaria 71 (setenta e um) anos de idade, segundo a 

expectativa média de vida da vítima, prevista pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE) na data do óbito, ou até o falecimento do 

beneficiário.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO COM VÍTIMA FATAL – PROCEDÊNCIA – 

RECURSO DA RESSEGURADORA – PENSÃO VITALÍCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA VIÚVA BEM COMO 

DOS RENDIMENTOS DO DE CUJUS – CABIMENTO – PENSIONAMENTO 

DEVIDO ATÉ A MÉDIA DA EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA, DE 

ACORDO COM OS DADOS DO IBGE – ÓBITO OCORRIDO APÓS TAL LIMITE 

– VÍTIMA COM 77 ANOS DE IDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL À 

PENSÃO MENSAL EM FAVOR DA VIÚVA – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou 

entendimento no sentido de que a pensão por morte decorrente de ato 

ilícito, paga à viúva, embora vitalícia, é devida apenas até a expectativa 

média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE, prevista na data do 

óbito. (AgRg no REsp 1063575/SP, REsp 1201244/RJ e AgRg nos EDcl no 

REsp 1351679/PR). Se no caso, além de a viúva não ter comprovado em 

nenhum momento sua dependência financeira em relação ao de cujus, 

tampouco os rendimentos deste ou se era beneficiário da previdência 

social, verifica-se que na data do óbito o seu marido já contava com 77 

(setenta e sete) anos de idade, ou seja, acima da média de expectativa de 

vida prevista pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para 

a época, que era de 72,86 (setenta e dois vírgula oitenta e seis) anos de 

idade, segundo dados de pesquisa realizada pelo instituto, descabe a 

pensão mensal.(Ap 26933/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 

06/08/2015)

A pensão deverá retroagir à data do óbito (09/06/2013), preservando-se 

para cada um dos autores o direito de acrescer. Em relação ao direito de 

acrescer, consigno os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"O beneficiário da pensão decorrente do ilícito civil tem o direito de 

acrescer à sua cota a quantia devida aos filhos da vítima que deixarem de 

receber tal benefício" (STJ, REsp n. 753.634/RJ, Min. Massami Uyeda).

“Admite-se o direito de acrescer nas hipóteses quem que há mais de um 

beneficiário de pensão mensal paga em decorrência de ilícito civil.” (STJ, 

Recurso Especial nº 1.318.351 – CE (2012/0071783-4), Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGUI, J. 27 DE JUNHO DE 2012).

Insta consignar que a pensão alimentícia devida aos requerentes não 

comporta compensação com aquela de índole previdenciária, porquanto 

são verbas de natureza diversa, isto é, uma visa a reparação civil por ato 

ilícito e outra tem caráter assistencial, de sorte que é possível a 

concomitância de pensões, conforme já manifestou o Superior Tribunal de 

Justiça.

 “É possível a cumulação de benefício previdenciário com pensão 

decorrente de ilícito civil”. (AgRG no REsp 703.017/MG, E. 4ª Turma, Rel. 

Min, Antônio Carlos Ferreira, j. 2.4.2013).

Também é devida a parcela a título de 13º de abono anual, pois a vítima o 

percebia.

Da constituição de capital e forma de pagamento.

As parcelas vencidas quando do trânsito em julgado deverão ser pagas 

de uma só vez, devendo ser calculada com base no salário mínimo vigente 

ao tempo desta sentença, segundo inteligência da Súmula 490 do Supremo 

Tribunal Federal, in verbis:

“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil 

deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da 

sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”

As pensões vincendas ajustar-se-ão às variações ulteriores (valor da 

época do efetivo pagamento) até a data em que o falecido completaria 

setenta e um anos de idade.

Ficou demonstrado pela Carteira de Trabalho (CTPS) de fls. 30, o que não 

foi impugnado pelo requerido, que a renda mensal líquida do falecido era 

de R$ 622,00 (seiscentos e vinte dois reais), qual seja, 01 (um) salário 
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mínimo vigente à época da contratação.

Portanto, o valor do pensionamento será fixado em 2/3 (um terço) de 1 

(um) salário mínimo, ajustando-se às variações ulteriores.

Ainda, a teor da Súmula n.º 313 do Superior Tribunal de Justiça:

"Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a 

constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de 

pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do 

demandado."

Deste modo, deverá o requerido constituir capital para garantia do 

adimplemento da obrigação indenizatória.

 Assinalo, ainda, que a incidência dos juros de mora deverá ocorrer a 

partir do evento danoso, data em que havia de serem pagos, por aplicação 

da Súmula nº. 54, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne às despesas com funeral, observa-se que os 

requerentes comprovaram, através de ficha cadastral emitida pela 

funerária com a declaração de óbito nº. 19020307-2, que houve despesas 

com sepultamento da vítima (fls.138/139)

Assim sendo, o requerido deve ressarcir as despesas dispendidas pelos 

autores com o funeral, com juros e correção monetária a partir da data do 

pagamento.

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda e julgo extinto o feito 

com resolução de mérito com base no art. 487, I, do NCPC, a fim de 

condenar o requerido, ao pagamento de indenização pelos danos 

decorrentes do evento danoso, a saber:

(a) pensão mensal corresponde a 2/3 (dois terços) dos ganhos líquidos da 

vítima (1 salário mínimo), acrescida de parcela atinente ao abono anual, 

correspondente ao salário mínimo vigente na presente data, com 

atualização automática de acordo com as alterações salariais, devida 

desde o mês seguinte ao óbito da vítima; incidirá juros moratórios à taxa 

legal, contados da época do evento danoso. O valor será dividido em 

igualdade para cada um dos autores, até a época em que a vítima 

completaria 71 (setenta e um) anos de idade ou até o falecimento do 

beneficiário.

(b) Deverá o requerido constituir capital ou caução para garantir o 

adimplemento (Súmula 313 STJ)

(c) Indenização por dano moral, fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), com correção monetária a partir desta data (data do arbitramento) e 

juros moratórios desde a data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 

54 do STJ).

(d) Condeno o requerido a ressarcir as despesas dispendidas pelos 

autores com o funeral, acrescida de juros e correção monetária a partir da 

data do pagamento.

 (e) Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado de cada causa, com fundamento no art. 85, § 

2º, do NCPC.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

JUIZ AUXILIAR – CGJ

PROVIMENTO 11/2018-CM

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 730985 Nr: 11496-83.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO RODER JUNIOR, WILMA CORREA 

RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, Maria de Fatima Gomes Coelho - OAB:MT0018452

 PROC. Nº 11496-83.2013.811.0003 (Cód. 730985)

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação de Cobrança de Alugueis e Acessório da Locação 

proposta por JOSÉ RICARDO VIEIRA em desfavor de JOÃO RODER 

JÚNIOR e WILMA CORRÊA RODER, ambos devidamente qualificado nos 

autos.

Alega o autor que os requeridos alugaram imóvel residencial situado na 

Av. Marechal Dutra, n.º 337, Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, pelo 

período de um ano, tendo início em 01/12/2010 e término em 01/12/2011. 

Sustenta que o valor do aluguel fixado entre as partes era de R$1.100,00 

(um mil e cem reais), que deveriam ser pagos até o quinto dia útil de cada 

mês, restou pactuado, também, que os requeridos deveriam pagar o 

consumo de água, esgoto, energia e IPTU, bem como quando findo ou 

rescindido o contrato, restituiu o imóvel ao autor em conformidade com o 

Laudo de Vistoria.

Assevera o autor que o imóvel foi desocupado sem a devida notificação 

dos requeridos. Assim, requer o autor que a ação seja julgada procedente 

para condenar os requeridos aos pagamentos dos alugueis e demais 

encargos (multa moratória, contas de luz não quitadas, limpeza de jardim, 

motor do portão, limpeza de piscina e manutenção elétrica), acrescida da 

multa contratual equivalente à 3 (três) alugueis, bem como sejam 

condenados ao pagamento das custas judiciais e dos honorários 

advocatícios.

Documentos juntados às fls. 10/29.

Em sede de contestação, os requeridos alegam, preliminarmente, a inépcia 

da inicial em virtude do rito inadequado visto o valor causa, devendo o 

processo ser extinto sem julgamento do mérito.

 No mérito, sustentam que o autor tomou conhecimento do termo da 

relação contratual em 14 de novembro de 2011, afirmando não proceder 

as alegações de que os requeridos estariam inadimplentes com os 

alugueis referentes a dezembro de 2011 e janeiro de 2012. Ademais, 

alega inviável a cobrança referente à suposta manutenção elétrica 

efetuada, pois como constata-se no laudo de vistoria não havia energia 

para verificar seu efetivo funcionamento. Alegam que o atraso na entrega 

das chaves se deu em virtude da não aceitação do proprietário do imóvel. 

Sustenta que o imóvel foi furtado no dia 12/12/2011, no qual foi furtado o 

espelho do banheiro e o motor do portão elétrico, não podendo ser 

imputado aos requeridos tal cobrança por se tratar de caso fortuito ou 

força maior, bem como fato provocado por terceiro, situações que 

excluem o dever de indenizar.

Os requeridos afirmam serem devidos as despesas referentes ao aluguel 

de novembro de 2011 (vencido em 05/12/2011), faturas de energia elétrica 

de novembro e dezembro de 2011, poda do jardim e limpeza da piscina. 

Afirma que desocuparam o imóvel no dia 05/12/2011, passando a residir 

em imóvel locado em nome da nora dos requeridos e pago pelo seu filho. 

Ademais, sustentam a existência de “cláusulas leoninas” no contrato de 

locação, especificamente no item “f” da cláusula 8, bem como o observado 

na cláusula 15 do contrato. Ao final, requer o acolhimento da preliminar e, 

caso ultrapassada, no mérito, a improcedência dos pedidos.

Documentos juntados às fls. 60/79.

Às fls. 85/88 o autor apresentou impugnação à contestação.

Em 27 de novembro de 2017 foi realizada audiência de conciliação, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação dos requeridos 

sobre os termos da proposta apresentada.

Em petitório de fls. 96/97, os requeridos apresentaram proposta de acordo 

no valor de R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) dividido em 12 (doze) 

parcelas mensais.

Por sua vez, o autor informou não ter interesse pela proposta de acordo 

realizada pela parte contrária (fls. 99/99-v).

É o relato do necessário.

Decido.

PRELIMINAR: Inépcia da inicial

Sustentam os requeridos que o procedimento adotado pelo autor é 

inadequado, posto que as ações que tramitam pelo rito ordinário são 

aquelas cujo valor da causa exceda 20 (vinte) vezes o valor do salário 

mínimo vigente no país, devendo, portanto, a ação obedecer o 

procedimento sumário de cobrança, devendo a petição inicial ser 

indeferida, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.

Sem razão os requeridos.

O emprego do procedimento ordinário, em vez do procedimento sumário ou 

mesmo especial, não é causa de nulidade do processo. O que importa é 

saber se a despeito da troca da forma, foi respeitada a finalidade maior de 

pacificação do litígio por meio da realização prática do direito material.

Por outro lado, a adoção do procedimento ordinário no lugar do sumário 

prejuízo algum traz para o réu, pelo contrário, pois sob o rito ordinário a 

possibilidade de dilação probatória é mais ampla, em atendimento à 
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garantia constitucional de ampla defesa (art. 5° LV, da CF).

Destarte, não há óbice legal para que, no caso concreto, pudesse ser 

utilizado o rito ordinário, uma vez que foi oportunizada aos requeridos, 

inclusive, maior dilação na fase probatória, ficando na espécie afastado 

qualquer prejuízo no tocante à produção de sua defesa.

Assim, AFASTO a preliminar de inépcia da inicial.

MÉRITO

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

O cerne da controvérsia restringe-se em verificar quais são os valores 

efetivamente devidos pelos requeridos em face do autor em razão do 

contrato de aluguel formalizado entre as partes. É incontroverso nos autos 

que as partes elaboraram contrato de locação de imóvel residencial, 

estando o instrumento acostado às fls. 10/13.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, sobreleva tecer algumas 

considerações acerca do princípio da função social do contrato, da 

cláusula da boa-fé contratual e da força obrigatória dos contratos (pacta 

sunt servant).

O art. 421 do Código Civil1, à luz da constitucionalização dos direitos civis 

consignou expressamente a cláusula geral da função social dos 

contratos. Foram também expresso no art. 422 do mesmo diploma que a 

probidade e boa-fé devem ser guardadas pelas partes na conclusão do 

negócio jurídico, como em sua execução.

A função social do contrato deve ser interpretada de acordo com o meio 

social onde estão inseridos, devendo os contratos ser interpretados de 

acordo com a concepção do meio social onde estão inseridos, não 

trazendo onerosidade excessiva às partes contratantes, garantindo que a 

igualdade entre elas seja respeitada, mantendo a justiça contratual e 

equilibrando a relação onde houver a preponderância da situação de um 

dos contratantes sobre a do outro. Valoriza-se a equidade, a 

razoabilidade, o bom-senso, afastando-se o enriquecimento sem causa, 

ato unilateral vedado expressamente pela própria codificação, nos seus 

arts. 884 a 886.

A função social dos contratos funciona como espécie de limitação da 

autonomia privada, sobretudo na formação e reconhecimento de validade 

dos negócios jurídicos. Por isso restou consignado no Enunciado 23 

CJF/STJ:

A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não 

elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance 

desse princípio, quando presentes interesses metaindividuais ou interesse 

individual relativo à dignidade da pessoa humana.

Pois bem.

Em princípio, cumpre esclarecer o conflito existente entre as datas acerca 

da notificação para a saída do imóvel. Na petição inicial consta que “[...] o 

Autor não recebeu qualquer notificação dos Réus informando que 

renovariam o contrato ou mesmo que estariam desocupando o imóvel” (fl. 

06), contudo, às fls. 77, consta distrato de contrato residencial 

comunicando o desinteresse do locador em continuar alugando o imóvel, 

datado de 14 de novembro de 2011. Ou seja, não há que se falar na falta 

de conhecimento por parte do autor/locador. No referido documento 

consta o que segue:

“Foi comunicado verbalmente ao Locatário o não interesse do Locador a 

continuar alugando o referido imóvel, sito à Av. Marechal Dutra nº 337, 

centro, em Rondonópolis, MT., devido aos vários desacertos financeiros 

de atraso do mesmo e de cláusulas não cumpridas no referido contrato 

ficando assim desde já dado por fim a locação do referido imóvel.”

Verifica-se, portanto, que o distrato de contrato residencial ocorreu de 

comum acordo entre as partes, conforme se verifica no documento de fl. 

77, na data de 14 de novembro de 2011. Assim, conforme afirmado pelos 

próprios requeridos, o imóvel foi desocupado na data de 05 de dezembro 

de 2011. Dessa forma, percebe-se que os requeridos tão logo assinaram 

o distrato contratual, desocuparam o imóvel.

Saliento, ainda, que o distrato contratual se deu por vontade do locador, 

ora autor, sendo incabível, a aplicação da Cláusula 16 do contrato de 

locação, que versa sobre a aplicabilidade da cláusula penal no qual aquele 

que infringir qualquer disposição contratual ou legal na multa igual a 03 

(três) aluguéis do valor constante no contrato, pois mesmo que observado 

o pacto sunt servanda, a aplicação da cláusula penal por atraso de 

parcela de aluguel torna desproporcional o seu pagamento na forma como 

colocada no contrato de locação, ainda mais que findou por vontade do 

autor.

Diante disso, deve ser afastada a cláusula penal presente no contrato de 

locação.

No que tange aos alugueis devidos, em que pese o argumento dos 

requeridos que saíram do imóvel em 05/12/2011, a entrega das chaves 

ocorreu apenas em 30 de janeiro de 2012, conforme se verifica do Laudo 

de Vistoria (fls. 16/17) e do Termo de Entrega das Chaves (fl. 18), firmado 

pela Sra. Wilma Corrêa Rodes. Assim, cabe ao magistrado a aplicabilidade 

do princípio da razoabilidade no presente caso, pois diante de todos os 

fatos narrados na exordial e na contestação, entendo como devidos os 

alugueis referentes ao meses de novembro/2011 e dezembro/2011, 

afastando-se o mês de referência de janeiro/2012, visto que, como dito, o 

distrato já havia ocorrido, mantendo-se os encargos previstos na cláusula 

15, “a”, visto que previamente pactuados entre as partes.

Acerca das contas de luz referentes ao mês de novembro/2011 e 

dezembro/2011, limpeza do jardim e limpeza da piscina não há 

controvérsia entre as partes, portanto, devidos os referidos valores.

Por sua vez, a cobrança em relação ao motor do portão elétrico, incabível 

sua cobrança. Conforme se extrai dos autos, consta no Boletim de 

Ocorrência, houve em 12/12/2011 furto no referido imóvel, no qual um dos 

objetos furtados foi justamente o motor do portão elétrico.

 É cediço que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, após findar a 

locação, no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes 

do seu uso normal. In casu, essa obrigação em relação aos itens que 

guarneciam o imóvel deixar de ser exigida, no caso da ocorrência de furto 

de itens do interior do imóvel sem culpa do locatário, resultante de caso 

fortuito ou força maior, em conformidade com o art. 393, caput e parágrafo 

único do Código Civil.

Contudo, no que tange aos gastos com manutenção elétrica, com razão o 

Autor. Os requeridos argumentaram que alguns itens elencados no laudo 

de vistoria não foram testados por não haver energia na residência 

quando ingressaram na residência, não podendo no término da relação 

contratual serem cobrados. Todavia, tais argumentos não possuem lastro 

para afastar o pedido. Isto porque, desde o dia que os requeridos 

ingressaram no imóvel tiveram a possibilidade de informar o não 

funcionamento dos itens elencados, contudo, em momento algum consta 

alguma informação sobre o não funcionamento acerca dos itens.

Assim, devidos os valores referentes a manutenção elétrica, visto que o 

laudo de vistoria foi devidamente assinado pela requerida Wilma Corrêa 

Roder.

Por fim, acerca do pedido de assistência judiciaria gratuita requerida pelos 

réus na contestação, cumpre destacar, com efeito, a concessão ou não 

da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso 

específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e 

com amparo no Código de Processo Civil atual na Constituição Federal, a 

qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição 

inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo 

ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o 

pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio 

processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor 

de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de 

beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado 

demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 563 de 824



litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e 

deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o 

recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, 

incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se 

indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal 

estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que 

para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos 

pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, 

disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a 

respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação 

indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é 

garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifica-se que no caso em concreto os requeridos cumpriram a 

exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto 

que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram sua 

hipossuficiência financeira e impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas recursais.

Posto isso, presentes os requisitos, deve ser deferido os benefícios da 

justiça gratuita.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais 

para o fim de:

a) CONDENAR os requeridos ao pagamento dos alugueis referentes aos 

meses de novembro/2011 e dezembro/2011, acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, multa de 10% e correção monetária pelo INPC.

b) CONDENAR os requeridos a restituir o valor das contas de luz 

referentes ao mês de novembro/2011 e dezembro/2011, limpeza do jardim, 

limpeza da piscina e manutenção elétrica, acrescido de juros de 1% ao 

mês e correção monetária (INPC).

c) CONDENAR os requeridos ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% 

(dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, §2º do Novo Código de 

Processo Civil), suspenso em virtude do deferimento da assistência 

judiciária gratuita.

Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, certifique-se, 

intimem-se as partes nos termos do artigo 523 do Novo Código de 

Processo Civil.

P.R.I.C.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 724750 Nr: 5717-50.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 PROC. Nº 5717-50.2013.811.0003 (Cód. 724750)

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação revisional contratual de serviços de telefonia c/c 

restituição de indébito e indenização por danos morais por supostos atos 

equivocados, cobranças e bloqueios indevidos dos serviços, dificuldade 

de relacionamento, venda de produtos não entregues, bem como 

deficiência na prestação dos serviços.

Sustenta o autor a existência de cobrança de minutos excedentes para 

ligações locais, constatando-se tal fato após passar a constar nas faturas 

de telefonia de forma discriminada, assim requer a restituição em dobro 

dos valores indevidamente cobrados, os quais perfazem o montante de 

R$4.707,64 (quatro mil setecentos e sete reais e sessenta e quatro 

centavos).

Alega, ainda, a ocorrência de cobrança além dos valores contratados, o 

que, conforme afirma, causou incômodo e aborrecimento ao autor, 

efetuando diversas ligações para a empresa requerida e reclamações na 

ANATEL acerca das dissonâncias entre os valores dos pacotes de 

serviços contratados e os valores efetivamente cobrados. O autor 

defende o pagamento em dobro dos valores cobrados além do contratado 

no montante de R$4.001,44 (quatro mil e um reais e dezenove centavos).

Afiança a existência de pagamentos indevidos, visto que devido a 

cancelamentos foram realizados vários pagamentos em duplicidade, no 

montante de R$902,17 (novecentos e dois reais e dezessete centavos), 

sendo que a empresa requerida restituiu ao autor somente parte dos 

valores, sendo estes valores reconhecidos como indevidos serem 

restituídos de forma dobrada, com correção monetária e juros. Assim, 

afirma que o valor a ser restituído em dobro, perfaz o montante de 

R$1.734,34 (mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos), devendo ser tais valores acrescidos de correção monetária e 

juros a partir do pagamento indevido.

Assevera que os serviços de telefonia e internet foram bloqueados 

indevidamente em várias oportunidades, afirmando que em nenhuma das 

hipótese estava em débito com a empresa requerida, configurando-se 

abuso de poder e a exposição do consumidor a situação vexatória e 

constrangedora.

Ao final, defende a caracterização do dano moral sofrido pelo autor, pelo 

descumprimento das cláusulas contratuais, pelos abusos cometidos pela 

Ré, pelo bloqueio indevido dos serviços, sendo os danos morais visíveis e 

que perduram por anos.

Requer, portanto, a procedência dos pedidos, para determinar que a 

empresa requerida cumpra o plano contratado no valor de R$24,44 (vinte 

e quatro reais e quarenta e quatro centavos), discriminando as chamadas 

locais e que se abstenha de cobrar chamadas excedentes quando isso 

não acontecer. Julgando procedente o pleito de restituição do indébito, em 

dobro, dos valores pagos indevidamente no valor de R$10.513,42 (dez mil 

quinhentos e treze reais e quarenta e dois centavos), acrescida de juros 

de mora e correção monetária desde o dia do pagamento de cada uma das 

parcelas indevidas e, ainda, a condenação da empresa requerida de 

indenização a título de danos morais, ao pagamento das despesas com 

fotocópias, das custas processuais e dos honorários advocatícios no 

patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Documentos juntados às fls. 30/452.

Em sede de contestação, a Oi S/A sustenta que após meticulosa análise 

verificou que os serviços existentes no terminal do autor são provenientes 

do plano contratado, não tendo sido cobrado nada além do efetivamente 

contratado. Dessa forma, se o autor aderiu aos planos estava ciente de 

todos os seus benefícios e onerosidade, as quais são claramente 

explicadas pelos atendentes. Afirmando que no caso em que o autor 

tomou ciência dos valores supostamente serem divergentes, deveria, 

imediatamente, ter entrado em contato com a empresa requerida para que 

averiguasse o ocorrido, e não ter se eximido do pagamento, não havendo 

qualquer tipo de ilegalidade nas cobranças efetuadas sendo inaplicável a 

repetição do indébito, bem como ausente a comprovação dos supostos 

danos matérias sofridos. No que tange ao dano moral, alega tratar-se de 

mero aborrecimento, sendo incabível, também, a inversão do ônus da 

prova.

A audiência de conciliação restou foi inexitosa (fl. 500).

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, visto não ter se 

desincumbido do ônus probatório (fl. 503).

A empresa requerida deixou transcorrer in albis o prazo da intimação (fl. 

504).

 É o relato do necessário.

Decido.

Inexistindo matéria de organização e saneamento do feito, tomando por 

base as provas carreadas no caderno processual, aliado ainda a 

dispensa expressa pelas partes a produção de prova (fls.233/235), passo 

a sentenciar o feito, na forma do artigo 355, inciso I do CPC.

O caso em tela representa pura relação de consumo amparada pelo 

Código de Defesa do Consumidor.

Assim, de acordo com os fatos trazidos para os autos, a ré, como 

fornecedora de produtos, está sujeita às regras consumeristas, de acordo 

com o disposto no artigo 3º, §, do CDC:

“Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
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transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços.

 [...]

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista.”

 Não bastasse a evidência dos critérios objetivos dispostos em Lei para se 

reconhecer a relação de consumo protegida pelo CDC, também 

assenta-se a vulnerabilidade da Autora frente à Ré na relação ora 

retratada, mensurável através do próprio caso em concreto, que permite 

concluir tratar-se de um estado do sujeito mais fraco.

Com efeito, na doutrina de Cláudia Lima Marques:

 “[...] após 14 anos de discussões, em 2004, o STJ manifestou-se pelo 

finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização 

da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das 

equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC” (MARQUES, Cláudia 

Lima et al. Manual de direito do consumidor, p. 86).

 “[...] o consumidor é vulnerável na medida em que não só não tem acesso 

ao sistema produtivo como não tem condições de conhecer seu 

funcionamento (não tem informações técnicas), nem de ter informações 

sobre o resultado, que são os produtos e serviços oferecidos” (p. 610).

 Assim, dada a presença dos critérios objetivos para configuração da 

relação de consumo – cf. Teoria Finalista – e também a reconhecida 

vulnerabilidade da Autora frente à ré – cf. Teoria do Finalismo 

Aprofundado –, mostra-se de imperiosa necessidade a aplicação de suas 

normas, por revestirem-se de natureza de ordem pública e interesse 

social (vide art. 1º, CDC).

Com isso, faz com que imprima validade e eficácia ao princípio da 

igualdade (art. 5º, caput, CF/88), já que, sendo o consumidor 

reconhecidamente a parte vulnerável nas relações de consumo (art. 4º, I, 

CDC), isso vai acarretar a necessidade de correção jurídica para minimizar 

a disparidade entre os sujeitos dessas relações (consumidor e 

fornecedor), tratando os desiguais desigualmente na medida de suas 

desigualdades, de modo que, por este e pelos demais fundamentos 

apresentados acima, inverto o ônus da prova.

In casu, compulsando os autos, verifica-se que o cerne da discussão 

restringe-se a cobrança de valores além do contratado, os quais 

ensejaram em pagamentos indevidos, bem como o bloqueio indevido dos 

serviços, devendo, conforme o autor, condenar a empresa requerida em 

indenização a título de danos morais.

Por sua vez a empresa requerida aduziu, em síntese, que os serviços 

existentes no terminal do autor são provenientes do plano contratado, não 

tendo sido cobrado nada além do efetivamente contratado.

Pois bem.

Ao se compulsar os autos, verifica-se que o ponto nodal do 

questionamento é a cobrança de serviços além dos efetivamente 

contratados.

 A tese levantada pela requerida de que teria havido a cobrança de 

valores excedentes ao contratado não se sustenta. Isto porque, conforme 

se verifica dos autos, a constante oscilação de valores no demonstrativo 

da fatura nominado como “serviços mensais” demonstra tal fato, conforme 

se verifica nas diversas faturas mensais juntadas aos autos.

Ademais, a empresa requerida restringiu-se apenas a sustentar a 

inexistência de cobranças além do contratado, não juntando nenhum dos 

contratos firmados entre ambas as partes para comprovar que todas as 

cobranças efetuadas ocorreram dentro da legalidade. Nota-se, ainda, que 

a requerida afirma que o autor “[...] somente fez meras alegações quanto 

as suas reclamações junto a essa concessionária [...]” (fls. 462), ao 

revés, consta nos autos as inúmeras vezes, em conformidade com os 

protocolos constantes nos autos das reclamações efetuadas pelo autor, 

inclusive junto a ANATEL.

Não me parece que a inversão do ônus da prova prevista no CDC tenha a 

finalidade de criar situações de desequilíbrio processual ou de absoluta 

impropriedade ou inviabilidade da realização de uma prova, como no caso 

em tela, em que se pretende a revisão e a restituição de um determinado 

valor, por uma suposta exigência que seria descabida.

Contudo, cumpre destacar que em momento algum a empresa requerida 

afastou os fatos alegados pelo autor com elementos de prova os quais 

possui sob sua responsabilidade, tais como contratos, protocolos de 

atendimento, demonstração de devolução de valores cobrados 

indevidamente etc.

Assim, a despeito de toda a documentação juntada pelo Autor para 

comprovação do seu direito, nada trouxe aos autos a empresa requerida 

para comprovar os planos contratados e a legalidade das cobranças dos 

valores das faturas, limitando-se a alegar, de forma bastante genérica, 

que as cobranças são devidas.

 Dito isso, resta clara a falha na prestação do serviço da empresa 

requerida, restando comprovada a ilegalidade das cobranças.

Nesse sentido, comprovada a cobrança indevida de valores, o CDC é 

taxativo ao dispor em seu artigo 42, que: "O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e 

juroslegais, salvo hipótese de engano justificável”.

Uma vez mais, tendo o autor comprovado o pagamento das faturas, não 

há nos autos qualquer elemento de prova a demonstrar a ocorrência de 

engano justificável com relação aos valores cobrados a maior. Ao revés, 

insistiu na manutenção da cobrança de valores indevidos a despeito de 

diversas reclamações administrativas previamente realizadas pelo autor e 

das reclamações formalizadas perante a Anatel, que teve então que 

promover demanda judicial para fazer valer o seu direito.

Logo, a condenação à restituição do indébito é medida impositiva.

Inclusive, o E. Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento, in 

verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES DE TELEFONIA - 

CONTRATO NÃO CUMPRIDO - DANO MATERIAL - CONFIGURADO - 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - DANO MORAL - 

CONFIGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RECURSO 

DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE.

 É indubitável o dever de indenizar pelo dano material suportado ao arcar 

com valores superiores ao contratado, advindos da falha na prestação do 

serviço de bloqueio contratado para evitar o uso além do limite de 600 

minutos. Houve prova de quitação das faturas cobradas indevidamente, 

pelo que é devida a restituição, em dobro, conforme preleciona o artigo 42, 

do CDC. No tocante à incidência de dano moral, é pacífica a possibilidade 

tratando-se de pessoa jurídica. Todavia, é necessária a comprovação do 

abalo em sua honra decorrente do evento danoso para que o ilícito seja 

indenizável, o que a meu ver, ficou configurado. A indenização por danos 

morais não deve culminar no enriquecimento injustificado e nem ser 

irrisória a ponto de não atender ao caráter repressor e pedagógico da 

medida. In casu, tem-se que o quantum fixado a título de dano moral 

(R$12.000,00), se monstra adequado, razão pela qual deve ser mantido. 

(Ap 78359/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

06/02/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA e INTERNET – SEGUIDAS COBRANÇAS DE FATURAS EM 

VALORES SUPERIORES AOS AJUSTADOS ENTRE AS PARTES - PESSOA 

JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS - 

PROVA DO PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – 

SENTENÇA MANTIDA - DANOS MORAIS - NECESSIDADE DE PROVAR 

ABALO À HONRA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANO MORAL 

AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

 O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 

Inteligência do art. 42 paragrafo único do CDC. Sem prova, nos autos, de 

constrangimento ou repercussão que atingisse a honra objetiva da parte 

autora, enquanto pessoa jurídica, indevida a indenização, mormente, se 

inexiste a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Destacando-se que a Súmula 227 STJ, admite indenização à pessoa 

jurídica, desde que comprovado mácula à imagem do estabelecimento 

comercial da apelada, no caso em apreço a apelada não provou os danos 

morais. Precedentes do STJ: (do acórdão recorrido não se pode extrair 

qualquer tipo de perda à credibilidade da sociedade empresária no âmbito 

comercial, mas apenas circunstâncias alcançáveis pela ideia de prejuízo, 

dano material. Assim, descabida a fixação de dano moral na hipótese. 3. 

Recurso especial provido.” (REsp: 1370126 PR 2013/0047525-4, Relator: 

Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/04/2015). (Ap 

166362/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 
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07/02/2017)

No que diz respeito ao dano moral, com razão o autor. No caso, não há 

falar em mero aborrecimento, porquanto a empresa requerida demonstrou 

as sucessivas reclamações feitas junto à empresa de telefonia e ANATEL 

por meio dos números de protocolo informados na inicial, não 

desconstituídos pela requerida, bem como a essencialidade do serviço de 

telefonia, ou seja, as constantes reclamações efetuadas pelo autor 

transcendem a barreira do mero aborrecimento.

Assim, restaram demonstrados os requisitos que ensejam a reparação 

civil, portanto, a indenização é medida que se impõe.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para o princípio da razoabilidade, a fim de que o 

quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se como cabível a condenação da 

empresa requerida no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais.

Ante o exposto, considerando que a empresa requerida não demonstrou 

quaisquer fatos que desconstituíssem o direito alegado e demonstrado na 

inicial, é de rigor a parcial procedência dos fatos narrados na inicial, 

considerando ilegais as cobranças a maior efetuadas pela empresa 

requerida, sendo devido a repetição em dobro do indébito, bem como 

condenar a empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados 

pelo autor para o fim de:

a) CONDENAR a empresa requerida a restituir ao autor o importe de 

R$10.513,42 (dez mil quinhentos e treze reais e quarenta e dois 

centavos), já incluso a repetição do indébito, acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do 

desembolso.

b) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de danos morais no 

importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês 

e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

c) CONDENO a parte Ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% 

do valor da condenação (artigo 85, §2º do Novo Código de Processo Civil).

Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, certifique-se, 

intimem-se as partes nos termos do artigo 523 do Novo Código de 

Processo Civil.

P.R.I.C.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 816291 Nr: 1671-13.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENI CRISTINA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:11363/OAB MT

 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS E 

LUCRO CESSANTES Nº 1671-13.2016.811.0003 (816291)

AUTOR: LUCENI CRISTINA DAS NEVES

RÉU: MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por Luceni Cristina das 

Neves em face de Morro da Mesa Concessionária de Rodovias S.A., 

ambos devidamente qualificados.

A Autora alega, em síntese, que é proprietária do veículo Mercedes Benz 

1938, placa JYO 9556, cor branca, e que ao trafegar pela rodovia 

pedagiada no dia 27/09/2015, o aludido veículo apresentou problemas em 

sua embreagem o que o fez acionar o serviço de guincho (socorro 

mecânico) disponibilizado pela concessionária, ora ré.

Informa, diante disso, que o preposto da Concessionária Ré não agiu de 

forma correta ao içar com guincho vindo a danificar o motor, ocasionando 

prejuízos materiais, morais e lucro cessantes.

Às fls. 20/64, consta cópia do processo realizado no Procon.

Realizada audiência de conciliação, a mesma resultou infrutífera (fl. 80).

A Requerida, às fls. 83/194, apresentou contestação suscitando preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam; ausência de interesse de agir; e 

ausência de nexo causal e, no mérito, alegou ausência de 

responsabilidade de guinchar o veículo danificado até o local solicitado 

pelo usuário; da ausência de nexo causal entre os danos alegados e 

conduta da ré; do dano material e lucros cessantes; da falta de elementos 

para caracterizar o alegado dano moral e; por fim, do quantum 

indenizatório.

Sobreveio impugnação a contestação às fls. 195/203, a parte autora 

arguiu, em preliminar, irregularidade processual na defesa apresentada, 

uma vez que a mesma não foi assinada por patrono devidamente 

constituído, bem como a intempestividade da defesa apresentada.

Instadas as partes quanto à produção de provas, a autora postulou pela 

produção de prova oral, apresentando rol de testemunhas e requerendo a 

inquirição do preposto da requerida (fls. 205/206); a ré também 

apresentou rol de testemunhas, bem como requereu a expedição de carta 

precatória para Comarca de Maringá-PR para a oitiva da testemunha Fábio 

José Gabriel Xavier.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foi colhido depoimento do 

preposto da requerida e inquirida as testemunhas (fls. 214).

Ambas as partes aprestaram os memoriais finais (fls. 292/298 e 299/302).

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Conforme relatado, cuida-se de ação indenizatória proposta por Luceni 

Cristina das Neves em desfavor de Morro da Mesa Concessionária de 

Rodovias S.A.

Primeiramente, passo ao exame das preliminares suscitadas pela 

concessionária, quais sejam, de ilegitimidade passiva ad causam; 

ausência de interesse de agir; e ausência de nexo causal.

A ré aduz, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

demanda por conta da inexistência falha na prestação de serviço, o que, a 

meu ver, não merece prosperar. Isto porque, por força do contrato de 

concessão, a empresa prestadora de serviço, no caso, de reboque, 

possui legitimidade para responde em caso de má prestação de serviço 

prestado por seu preposto. Contudo, em relação a existência ou não de 

falha na prestação do serviço, esta matéria se confunde com o mérito e 

com ele será apreciado, como também, a tese de ausência de nexo 

causal.

Em relação à preliminar de ausência de interesse de agir, entendo que a 

mesma também não merece prosperar, visto que a provocação do 

Judiciário já faz exsurgir a necessidade dele para resolver a situação 

conflituosa.

 Ademais, o ato questionado persiste no tempo, legitimando a autora e 

fazendo surgir o seu interesse de agir.

 Desta feita, afasto, pois, as preliminares arguidas e passo à análise do 

mérito.

Repousa esta ação na alegação de que a ré na condição de 

concessionária não agiu de forma correta ao efetuar o reboque do 

caminhão e, por tal razão, veio a danificar o motor do veículo, ocasionando 

prejuízos materiais, morais e lucro cessantes a autora.

Conforme preconizam as cláusulas 2.4.1.4 e 1.10.2.1.2 do Contrato de 

Concessão:

“Caberá à CONCESSIONÁRIA providenciar a remoção de veículos 

acidentados ou com pane mecânica na RODOVIA que não tenham 

condição de se movimentar por seus próprios meios” (sic. fl. 90)

 “As atividades das equipes da Concessionária deverão ficar limitadas a 

eventual troca de pneus ou do reboque do veículo para um local seguro 

próximo, na RODOVIA, que pode ser um posto de serviço ou uma oficina 

mecânica”. (sic. fl. 94)

Logo, a responsabilidade da concessionária se limita a efetuar o reboque 

para garantir a fluidez do trânsito, bem como de impedir que o veículo 

parado dê causa a um acidente.

No caso dos autos, verifica-se através das provas juntadas que é 

inconteste que o caminhão da autora estava sendo conduzido em rodovia 
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administrada pela ré e, em certa altura, o veículo parou de funcionar, 

sendo estacionado no acostamento até que o reboque chegasse.

Em sua própria inicial e também pelos depoimentos das testemunhas se 

nota que a autora afirmou acreditar, na oportunidade, que o caminhão 

havia parado em virtude de defeito no sistema de embreagem, razão pela 

qual entrou em contato com o setor de socorro de usuários da 

concessionária noticiando o fato.

 A concessionária enviou, portanto, reboque para verificar a ocorrência, 

contudo, alega a autora que o funcionário no ato de rebocar ergueu a 

frente do ‘trator’ e não engatou a mangueira de ar do caminhão guincho no 

veículo da requerente, procedimento este que alega ser devido, uma vez 

que, permitiria o desbloqueio do sistema de freios. Diante desse ato que 

alega, em tese, ser ilícito do funcionário danificou o motor que iniciou com 

um barulho e, consequentemente, o fundiu.

 Pois bem.

 Compulsando os autos, verifica-se da instrução processual que, in casu, 

não há prova robusta da falha na prestação de serviço da ré, nem mesmo, 

das condições do veículo antes de sua paralisação. Até porque, conforme 

confessado o veículo já havia apresentado defeito, sendo, portanto, 

solicitado o socorro mecânico para atender o caminhão que se encontrava 

parado no acostamento da rodovia.

Dessa forma, a autora não desincumbiu do que dispõe o artigo 373, I, do 

CPC, pois não há nos autos prova mínima hábil para demonstrar os danos 

causados, como por exemplo, laudo técnico, devendo, assim, a presente 

ação ser julgada improcedente por ausência de prova.

Nesse sentido, aliás, os Tribunais já decidiram em caso semelhante, cujas 

as ementas se destacam:

“REPARAÇÃO DE DANOS - CAMINHÃO GUINCHADO POR 

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA. 1. O boletim de ocorrência lavrado a pedido do 

interessado faz prova de que ele prestou as declarações perante o 

agente público, não que elas sejam verdadeiras. 2. Ausente prova de que 

o dano foi consequência de culpa da ré na execução do serviço, não se 

evidenciando, assim, a relação de causalidade, impõe-se a improcedência 

da ação. Ação improcedente.  Recurso não provido. ” 

(0038470-25.2007.8.26.0562 - Relator(a): Itamar Gaino; Comarca: Santos; 

Órgão julgador: 15ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do 

julgamento: 23/02/2015; Data de registro: 02/03/2015)

“REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – REBOQUE DE 

CAMINHÃO EM RODOVIA – GUINCHO DISPONIBILIZADO PELA 

CONCESSIONÁRIA – DANOS NO CARDAN DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE 

PROVA 1 – Não há meios de afirmar a situação mecânica e condições de 

funcionamento do caminhão antes de ser acionada a concessionária para 

reboque, de sorte que inexiste prova hábil a demonstrar que a ré tenha 

responsabilidade pelo alegado defeito no funcionamento do caminhão, que 

já se encontrava parado e sem funcionamento quando foi acionada para 

socorro; 2 – Usuário que acompanhou o reboque de seu caminhão, 

assinando termo de retirada do cardan para transporte, fato confirmado 

por testemunhas. Posterior apresentação de defeito pelo mencionado eixo 

que não está nem comprovado nem relacionado com o reboque, realizado 

nos padrões da concessionária. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 

00031407620128260566 SP 0003140-76.2012.8.26.0566, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 01/06/2016, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 17/06/2016)

Ademais, resta consignar que, no caso, o nexo de causalidade entre o 

defeito do serviço e o prejuízo não restou devidamente comprovado, visto 

que a própria autora relata que o caminhão quebrou, ou seja, o veículo 

apresentou defeito durante a viagem necessitando ser guinchado, logo, 

não restando evidenciado a culpa exclusiva da concessionária pela 

quebra do moto.

Assim, não estando presente um dos elementos ensejadores do dever de 

indenizar, ou seja, o nexo causal, JULGO IMPROCEDENTE, os pedidos 

formulados na petição inicial, e faço com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

 Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários 

sucumbenciais em favor do advogado do requerido, que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa, a rigor do que estabelece o artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil, ficando suspensa sua exigibilidade diante do 

deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do mesmo diploma legal).

P. R. I. C.

Decorrido o prazo, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 716634 Nr: 12028-91.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZENITE APARECIDA PRATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA SICREDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 PROC. Nº 12028-91.2012.811.0003 (cód. 716634)

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos 

morais ajuizada por EZENITE APARECIDA PRATTO em face de 

COOPERATIVA SICREDI SEGUROS S/A e ICATU SEGUROS S/A, todos 

qualificados nos autos, objetivando ressarcimento de danos materiais e 

morais oriundos da má prestação de serviços contratados com as 

requeridas.

Aduz a autora que é correntista da COOPERATIVA SICREDI e que, em 

outubro de 2007, lhe foi oferecido pelo gerente de sua agência o serviço 

“Sicredi Seguro Vida Mulher”, com participação da ICATU SEGUROS S/A, 

com cobertura de seguro em caso de invalidez permanente total ou parcial 

por acidente no valor de R$ 58.462,16.

Relata que em 28 de agosto de 2009 sofreu acidente de trabalho e teve 

sua mão esmagada pelo cilindro de preparo de pães em sua panificadora, 

ficando permanentemente impossibilitada de exercer suas funções 

habituais e laborais, conforme atestam os documentos que instruem a 

exordial.

Afirma que, ao pleitear administrativamente o recebimento da indenização 

securitária, as requeridas exigiram extensa lista de documentos para 

realização da regulação do sinistro e que, mesmo após a sua 

apresentação, restou inexitoso o recebimento do seguro.

 Assim, comparece em juízo a fim de pleitear o recebimento do valor de 

indenização por dano material no valor de R$ 58.462,16 referente à 

invalidez permanente parcial em decorrência do acidente sofrido, além da 

quantia de R$ 20.000,00 pelos danos morais que alega ter suportado em 

razão do relatado.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 12-51.

Na contestação apresentada às fls. 57-81, ICATU SEGUROS S/A suscita, 

preliminarmente, a falta de interesse de agir, sob o argumento de que até o 

presente momento não houve negativa da seguradora ré ao pedido de 

pagamento do benefício securitário.

Aduz que, no caso em tela, a autora apenas realizou o aviso do sinistro, 

mas não apresentou os documentos necessários para a sua 

regularização e o consequente pagamento da indenização postulada, 

caso seja devida.

Suscita, ainda, a prejudicial de prescrição da pretensão da autora, sob o 

fundamento de que o prazo prescricional para as ações de segurado 

contra segurador é de 1 ano, nos moldes do art. 206, §1º, II, alínea “b”, do 

Código Civil.

No mérito, sustenta que a invalidez permanente não restou 

suficientemente demonstrada e pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais.

Discorre acerca do princípio da eventualidade ante a não configuração da 

invalidez total e permanente, pugnando pela aplicação da tabela da SUSEP 

para cálculo em caso de eventual condenação, sob o fundamento de que 

as sequelas suportadas pela autora não caracterizam invalidez de grau 

total, mas de grau parcial, eis que se restringe à redução da capacidade 

motora da mão direita. Assim, alude que, em eventual indenização 

securitária, deverá ser calculada no valor percentual correspondente ao 

membro lesionado, bem como de acordo com o grau de incapacidade 

correspondente.

A COOPERATIVA SICREDI SEGUROS S/A apresenta contestação às fls. 

155/177, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da demanda, uma vez que é mera estipulante da apólice de 
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seguro de vida contratada pela autora junto à ICATU SEGUROS S.A.

No mérito, afirma que a única hipótese em que pode ser atribuída ao 

estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização é quando o 

estipulante incorre em falta que impossibilite a cobertura do sinistro pela 

seguradora. Alega, ainda, a ausência de ato ilícito da corretora, não 

havendo provas hábeis a demonstrar o dano moral sofrido pela autora.

Impugnação às contestações às fls. 199-200.

Determinada a especificação de provas, as partes requereram a prova 

pericial médica, a fim de comprovar a incapacidade laboral da autora.

Laudo pericial às fls. 230-231.

Manifestação das partes quanto ao laudo pericial às fls. 235 e 236-238.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Inicialmente, ressalto que a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir e a prejudicial de prescrição suscitadas por ICATU 

SEGUROS S/A foram devidamente apreciadas e rejeitadas na decisão 

saneadora de fls. 212-214, restando preclusas.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela COOPERATIVA 

SICREDI SEGUROS S/A, argumentando que atua como mera estipulante da 

apólice de seguro de vida em grupo contratado pela autora, de modo que, 

não deve responder pelo eventual pagamento de indenização securitária, 

esta não prospera.

Em que pese na apólice de seguro de f. 15 registrar no campo 

“OBSERVAÇÕES” o CNPJ e demais dados empresa Icatu Hartford Seguros 

S.A, a relação jurídica frente à autora se deu com o Banco Cooperativo 

Sicredi S/A, merecendo destaque o timbre exarado na apólice e ao próprio 

nome do produto contratado “Sicredi Seguro Vida Mulher”.

Portanto, sob a ótica da teoria da aparência estabelecida pelo Código de 

Defesa do Consumidor, entendo que a relação jurídica firmada entre a 

autora e a instituição requerida a torna solidariamente responsável em 

casos de contratação de seguro, portanto, legítima para figurar no polo 

passivo da ação.

Assim, REJEITO a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

Como relatado, cuida-se de ação de cobrança de seguro objetivando 

ressarcimento de danos materiais e morais oriundos da má prestação de 

serviços contratados com as requeridas.

 Incontroverso nos autos a contratação e vigência do contrato de seguro 

de vida denominado “Sicredi Seguro Vida Mulher”, certificado nº.: 

5774.015922-6, Proposta nº. 9303605876, celebrado pela autora com as 

requeridas, consoante Certificado Individual, encartado à f. 15.

A controvérsia repousa no grau da lesão sofrida, se há incapacidade 

(parcial ou total) e no tocante ao valor a que faz jus a autora em 

decorrência do acidente em que fora vítima.

No ponto, a questão restou esclarecida pelo laudo pericial acostado às fls. 

230-231, cuja conclusão ressai que:

 “Conclusão

a) Apesar de a cirurgia há sequelas residuais definitivas

b) O tratamento médico foi concluído

c) Há limitação de movimentos de preensão de forma parcial e permanente

d) Ocasionalmente a requerente faz uso de medicação para dor

(...)

Resposta a quesitos técnicos nº 1

1)Sim, disfunção parcial e permanente da mão direita dominante após 

traumatismo grave ocorrido em acidente de trabalho

(...)

8) Incapacidade moderada com percentual em torno de 50%

(...)

Resposta a quesitos técnicos nº 2

(...)

9) Disfunção e debilidade motora em torno de 50%”

No caso, a prova carreada aos autos - notadamente a prova pericial, é 

categórica no sentido de que a autora apresenta incapacidade 

permanente parcial.

Em sua defesa, a requerida ICATU SEGUROS S/A alega que as sequelas 

suportadas pela autora não caracterizam invalidez total, mas de grau 

parcial, uma vez que restringem à debilidade motora da mão direita, de 

modo que, em caso de eventual indenização securitária, requer seja 

calculado percentual correspondente ao membro lesionado, bem como o 

grau de incapacidade correspondente de acordo com a tabela de cálculo 

da SUSEP, mais especificamente, 38,4% do capital segurado.

Nessa toada, reputo infundada a alegação da requerida quanto à 

utilização da tabela de cálculo pela SUSEP, uma vez que o pagamento do 

seguro de forma proporcional ao grau de invalidez, como requer a Ré, 

somente tem cabimento quando a seguradora comprovar ter informado à 

segurada previamente sobre a existência de eventual tabela, como a da 

SUSEP no caso em espécie, inclusive com sua assinatura no instrumento 

contratual, consoante os princípios da boa-fé objetiva e da informação, 

inseridos no artigo 6º, inciso III, e no artigo 54, § 4º, do CDC, veja-se:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

 III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem;

(...)

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido 

aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente 

pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa 

discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor 

deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil 

compreensão.”

 Nos termos dos dispositivos citados, tratando-se de cláusula limitativa de 

direito do consumidor, prevendo a redução da indenização no caso de 

invalidez parcial permanente, deve ser redigida com destaque, permitindo 

a sua imediata e fácil compreensão, ato que não restou comprovado, 

impondo o dever de indenizar pelo valor total ajustado na apólice.

Destarte, quando a seguradora não demonstra a prévia ciência do 

segurado quanto à existência de eventual tabela, o seguro em caso de 

invalidez permanente deve ser pago com base no valor da apólice.

Nesse sentido:

‘APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO - ACIDENTES 

PESSOAIS - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADAÇÃO - TABELA DA SUSEP 

- DEVER DE INFORMAÇÃO - INOBSERVÂNCIA - INDENIZAÇÃO INTEGRAL 

- DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado o 

sinistro, é devida indenização de seguro para acidentes pessoais. "Os 

contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 

consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 

forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 

alcance. " (art. 46 do CDC).É dever da seguradora informar ao segurado 

sobre as condições gerais e específicas do seguro, especialmente se 

restritivas de direito, como a utilização de tabela de gradação da invalidez 

para fins de cálculo do quantum indenizatório. Descumprido o dever de 

informação, o segurado faz jus ao recebimento de indenização integral, 

até o limite do capital segurado, descontados os valores recebidos 

administrativamente.’

(Ap 136011/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, 

Publicado no DJE 18/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE SEGURO – 

APLICAÇAO DO CDC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A PREJUDICAR O 

CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 47 DO CDC – INVALIDEZ 

PERMANENTE DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE SER INUTIL 

TOTALMENTE – INUTILIDADE APENAS PARA O LABOR QUE 

DESEMPENHAVA – INDENIZAÇÃO TOTAL CONTRATADA – DANOS 

MORAIS – NEGATIVA DE CUMPRIR CLÁUSULA CLARA – CONFIGURAÇÃO 

– VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇAO – ARTIGO 85, § 11, CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido.- Nos contratos de 

seguro, de rigor, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, preceito de 

ordem pública e interesse social. As cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47 do 

CDC). Se no contrato prevê a indenização de invalidez permanente, sem 

fazer qualquer ressalva, não pode o magistrado fazer interpretação 

extensiva, a prejudicar o consumidor, aplicando-se tabela da SUSEP, este 

aplicável tão somente nos contratos de cobrança do seguro DPVAT,- No 

se exige que o segurado esteja inútil para que tenha direito a invalidez 

total, restando suficiente para tanto que se encontre impedido de 

desenvolver a atividade anteriormente exercida, e não qualquer atividade 
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da qual lhe advenha remuneração, residindo aqui a grande diferença. Em 

cumprimento a cláusula contratual, demonstrado inaptidão para exercer a 

atividade anterior (torneiro mecânico) quando o bastante para a 

caracterização de indenização por invalidez total, na forma 

convencionada no contrato, com pagamento total do estabelecido. A 

correção monetária, pelo INPC, após 30 dias da entrada do procedimento 

administrativo, prazo razoável para sua tramitação. Os juros de mora a 

partir da citação válida.- Em regra geral o descumprimento contratual não 

gera obrigação de indenização por danos morais. Contudo, a angústia da 

parte em, efetuando o contrato, cláusula clara, se vê negado ao 

recebimento do contrato de seguro, perseguindo este até junto ao 

judiciário, não se trata de aborrecimento do cotidiano e, caracteriza-se 

verdadeira coação moral, dano moral ‘in ré ipsa’, merecendo a 

compensação pecuniária, valor que deve ser atribuído dentro dos 

preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária 

(INPC), na interpretação da Súmula 362 do STJ, a partir do julgamento do 

recurso. Os juros de mora (1% ao mês), em se tratando de relação 

contratual, a partir da citação válida. - Vencido em grau recursal, de rigor 

se apresenta a majoração dos honorários pelos serviços desempenhados 

pelo advogado após a prolação da sentença.”

(Ap 108978/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

12/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –INVALIDEZ 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

– ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM RAZÃO 

DA INVALIDEZ PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – TABELA SUSEP – 

INAPLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – APLICAÇÃO DO CDC – 

CORREÇÃO MONETÁRIA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor indenizatório devido em caso de 

invalidez permanente deverá ser integral aquele valor certo previsto na 

Apólice, não sendo aplicável a tabela SUSEP, ou qualquer outra, mesmo 

em caso de invalidez parcial, quando tal possibilidade não constou 

expressamente do contrato, com inequívoca ciência do segurado. 2. A 

correção monetária é devida a partir da data em que a seguradora deveria 

efetivar o pagamento do seguro, ou seja, desde a época do sinistro.”

(Ap 113746/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013)

Assim, de toda a fundamentação estampada em linhas volvidas, reputo 

certo o direito da autora quanto ao recebimento da indenização na forma 

contratada, consoante descrito na apólice encartada à f. 15.

Quanto ao pedido de dano moral, a recusa indevida/injustificada do 

pagamento da indenização securitária enseja reparação por agravar a 

situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária, 

estando caracterizado o dano in re ipsa.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. 

GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL 

PRESUMIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as 

instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como 

no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos 

ocorridos à parte contratante.

2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária 

enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição 

psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando 

caracterizado o dano in re ipsa.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. 

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DA 

COBERTURA. MESMO TRATAMENTO JURÍDICO DADO AO CONTRATO DE 

SEGURO DE SAÚDE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. 

DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO VERIFICADA. 

DIREITO À INDENIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE 

REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO 

STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR NÃO 

EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese em comento, não obstante se tratar de seguro de vida, o 

Juízo singular entendeu que a negativa da cobertura, sob o argumento de 

doença preexistente, configurou dano moral e, consequentemente, deu 

ensejo à indenização. Aplicação da Súmula nº 7 do STJ.

2. A recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de 

vida, neste caso, teve o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de 

seguro de saúde, caracterizando dano moral in re ipsa, ou seja, aquele 

que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo 

segurado.

2. A Corte estadual, embasada na jurisprudência do STJ, entendeu que a 

seguradora-agravante não poderia negar o pagamento da indenização se 

assumiu o risco ao não realizar os exames médicos antes da contratação 

do seguro de vida, considerando ilícita a recusa da cobertura securitária, 

sob a alegação de doença preexistente.

3. Este Tribunal Superior somente altera o valor indenizatório por dano 

moral nas hipóteses em que a quantia fixada pelas instâncias ordinárias 

se mostrar exorbitante ou ínfima, situação em que não se faz presente no 

caso em tela.

4. A seguradora-agravante não apresentou argumento novo capaz de 

modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui 

consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1299589/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015)

Contudo, na modalidade de indenização (moral), pode-se dizer que não 

tem como finalidade compensar a vítima pelo prejuízo sofrido. Seria, antes 

de tudo, uma punição ao ofensor, não podendo ultrapassar os princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, devendo servir como exemplo para 

que o ato ilícito não seja mais cometido.

Dessa forma, o valor a ser pedido pela vítima não será, necessariamente, 

aquele sentenciado pelo juiz. Isso porque cabe ao magistrado conduzir 

com bom senso as questões concernentes a esse tema.

A par disso, entendo razoável e plausível a fixação do dano moral sofrido 

pela autora em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado por EZENITE APARECIDA PRATTO, para o fim de CONDENAR 

solidariamente às requeridas COOPERATIVA SICREDI SEGUROS S/A e 

ICATU SEGUROS S/A:

1) a PAGAR integralmente em favor da autora o valor da indenização 

devida a título de cobertura contratual em caso de “Invalidez Permanente 

Total ou Parcial por Acidente” no valor de R$ 58.462,16 (cinquenta e oito 

mil quatrocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária 

(INPC), a partir da data da citação.

 2) a PAGAR em favor da autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de compensação por DANO MORAL, acrescido de juros de 1% ao 

mês e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (súmula 362 

STJ).

CONDENO as requeridas ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% 

do valor da condenação. (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, certifique-se, 

intimem-se as partes nos termos do artigo 523 do Novo Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018.

Dr. Aristeu Dias Batista Vilella

 Juíz Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 818201 Nr: 2288-70.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ ANTONIETA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOGLI BRANCO - 

OAB:OAB/MT 21.380, NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHÃES - 

OAB:MT/11.689
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 AÇÃO INDENIZATÓRIA Nº 2288-70.2016.811.0003 (818201)

AUTOR: BEATRIZ ANTONIETA LOPES

RÉU: ENERGISA S.A.

SENTENÇA

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por Beatriz 

Antonieta Lopes em desfavor de Energisa S.A., em razão da suspensão 

do fornecimento de energia elétrica de sua residência.

 A Reclamante alega, em suma, ser titular da unidade consumidora nº 

1303120; que teve o fornecimento de energia suspenso na data de 

30/10/2010, por alegado débito na importância de R$ 130,85 (cento e trinta 

reais e oitenta e cinco centavos).

 Aduz que o corte é totalmente ilegal e abusivo, pois não recebeu 

notificação, muito menos a fatura para o adimplemento.

Diante disso, em razão dos infortúnios que alega ter sofrido, pleiteia a 

autora indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título por 

danos morais, bem como no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e 

nove reais) a títulos de danos materiais.

A Autora impugnou a contestação às fls. 91/97.

Audiência de conciliação realizada em 24 de novembro de 2017, contudo, 

apesar dos esforços restou infrutífera conforme termo de fl. 107.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Inexistem preliminares a serem apreciadas.

 Os autos possibilitam o seu julgamento antecipado já que o objeto nele 

enfocado, apesar de ser de fato e de direito, permitem, pela prova 

documental carreada, que seja desde logo proferida uma sentença de 

mérito sem a necessidade de produção de prova em audiência, o que, em 

harmonia com os princípios da celeridade e economia processual, 

aplica-se o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência:

“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -CERCEAMENTO DE DEFESA 

INEXISTENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 355, I, DO NCPC - 

PRELIMINAR REPELIDA. Presentes os requisitos do art. 355, I, do CPC, 

aplicável à espécie, pertinente o julgamento antecipado da lide. LOCAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA DOCUMENTAL 

SUFICIENTE A EMBASAR A COBRANÇA – QUITAÇÃO E DEVOLUÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS NÃO COMPROVADAS PELA 

RÉ/LOCATÁRIA – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO 

PROVIDO. Demonstrando a prova produzida nos autos que a ré não 

cumpriu suas obrigações locatícias, em especial o pagamento dos 

aluguéis dos equipamentos locados, de rigor a manutenção da sentença 

que decretou a procedência da ação. (TJ-SP 11069297520168260100 SP 

1106929-75.2016.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

29/08/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/08/2017)

Passo a análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de ação onde a Autora pleiteia a condenação 

da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral e material pela 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora.

 Denota-se que a questão reside em saber se a conduta da empresa 

concessionária de energia, de suspender o fornecimento da mesma, 

constitui flagrante desrespeito à legislação vigente, quando o usuário se 

encontrar inadimplente.

De fato, uma vez comprovada à culpa pela falha na prestação de serviço 

de energia elétrica, o dever de indenizar subsiste, se, no ato do corte no 

fornecimento, o consumidor não possui contas em atraso.

No presente caso, o corte no fornecimento de energia baseou-se no 

inadimplemento da fatura com vencimento em 08/09/2015 no valor de R$ 

130,85 (cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos) (fl. 26), como 

reconheceu a própria autora ao ingressar a presente ação e juntar o 

comprovante de pagamento com um atraso de mais de 70 (setenta) dias, 

conforme doc. Fl. 25.

Assim, razão não lhe assiste, uma vez que a própria reclamante se 

contradiz, primeiro alegando que não tinha conhecimento e que nada devia 

e depois confessa ao juntar a fatura e o comprovante de pagamento, o 

que configura o corte no fornecimento de energia, em verdade, exercício 

regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil).

A propósito, transcrevo arestos do nosso sodalício no sentido de que é 

possível, após a prévia comunicação ao consumidor, o corte de serviços 

essenciais em caso de inadimplemento, relativa ao consumo:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - PRINCIPAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE FATURA/NOTAFISCAL C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR - PROVA DA 

FRAUDE IRRETORQUÍVEL - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO – POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. Constatado após a perícia, a qual foi acompanhada pelo 

consumidor, a violação do medidor de energia, o consumo indevido 

acarreta ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento da respectiva 

diferença, independentemente da definição da autoria do ato ilícito. A 

concessionária de energia agiu na medida em que se pautou na legislação 

vigente ao caso, sendo perfeitamente possível o corte no fornecimento de 

energia elétrica quando do inadimplemento de fatura decorrente de 

diferença de consumo dos serviços devido. (TJMT, Ap. 5488/2009, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/09/2009, Data da publicação no DJE 17/09/2009)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS 

E DANOS - CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO QUITADO NO ÚLTIMO 

DIA ÚTIL ANTERIOR - PRONTO RESTABELECIMENTO - DANO MORAL - 

INOCORRÊNCIA - PEQUENO DISSABOR DO COTIDIANO – OBRIGAÇÃO 

INDENIZATÓRIA NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – 

VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXIGIBILIDADE 

SUSPENSA. 1. Agindo a parte em desacordo com as orientações 

constantes da fatura para as quitações em atraso, assume esta o risco de 

ver suspenso o seu fornecimento de energia elétrica. 2. Tendo a empresa 

restabelecido o fornecimento de energia poucas horas após sua 

suspensão, não há que se falar em dano moral a ser indenizado. 3. 

Pequenos dissabores comuns à vida em sociedade não se prestam a dar 

guarida a pleito indenizatório por danos morais. 4. Sentença reformada 

com a inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade resta 

suspensa em decorrência da assistência judiciária gratuita deferida ao 

vencido. (TJMT, Ap. 28353/2005, DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/11/2005, Data da publicação no 

DJE 01/12/2005)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTE DE ATO ILÍCITO - CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - AVISO 

PRÉVIO PELA CONCESSIONÁRIA - INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO - 

ARTIGO 6º DA LEI Nº 8.987/95 - RESOLUÇÃO Nº 456/00 DA ANEEL - 

DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - PAGAMENTOEM DUPLICIDADE PELA 

APELANTE DA FATURARELATIVAAO MÊS DE MAIO/2005 - VALOR QUE 

DEVE SER CREDITADO PELA CEMAT – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A teor do artigo 6º, da Lei nº 8.987/85 e art. 91, da Resolução 

nº 456/00, da ANEEL, pode o fornecimento de serviço público essencial 

ser interrompido, no caso do não pagamento das contas pelo usuário, 

sendo que, tendo a concessionária oferecido aviso acerca da 

possibilidade da interrupção, não há que se falar em danos morais. 

Restando comprovado nos autos o pagamento em duplicidade pela 

Apelante, da fatura referente ao mês de maio/2005, conforme confessado 

pela própria Cemat à fl.28, entendo que deverá a Cemat creditar o valor 

pago à Apelante, sob pena de ocorrer enriquecimento ilícito. (TJMT, Ap. 

100212/2008, DESª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/05/2009, Data da publicação no 

DJE 15/06/2009)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA 

ELÉTRICA. CPFL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS DE 

USUÁRIO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6º, PARÁGRAFO 3º, 

INCISO II, DA LEI Nº 8.987/95. COBRANÇA. EFETIVO CONSUMIDOR DO 

SERVIÇO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 

FÁCTICA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico 

de que não configura descontinuidade da prestação do serviço público a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica após a prévia 

comunicação ao consumidor inadimplente. Precedentes. (...) 4. Agravo 

regimental improvido. (AgRg nos EDcl no Ag 1155026 / SP, Ministro 

HAMILTONCARVALHIDO,1ª Turma, julgado em 23/3/2010, DJe 22/4/2010)

Dessa forma, não tendo a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

perpetrada na unidade consumidora da Autora relação com débito oriundo 

de fatura de débitos pretéritos, mas sim mediante fatura reconhecida e 

não paga, não há que falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, declarando a extinção 
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do processo com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil.

 Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários 

sucumbenciais em favor do advogado da Requerido, que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa, a rigor do que estabelece o artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil, ficando suspensa sua exigibilidade diante do 

deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do mesmo diploma legal).

P. R. I. C.

Decorrido o prazo, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 786062 Nr: 8632-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 PROC. Nº 8632-04.2015.811.0003 (Cód. 786062)

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de incidente processual de impugnação ao valor da causa 

proposta pela Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico 

LTDA. em face de Rafael de Souza Gama, autor da Ação de Indenizatória 

por Danos Morais e Materiais.

Em síntese, aduz o impugnante que o autor da ação principal atribuiu a 

esta o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), não correspondendo à 

realidade fática dos autos, visto ter inserido no valor dado a causa um 

“pseudo” pedido de dano moral para compor o valor da ação.

Requer, ao final, a redução ao valor atribuído à causa, devendo ser fixado 

nos patamares legais para efeitos de alçada e garantia do duplo grau de 

jurisdição.

Devidamente intimado, o autor/impugnado apresentou contestação à 

impugnação ao valor da causa (fls. 11/16), requerendo a improcedência 

do pedido.

É o relato do necessário.

Decido.

O cerne da impugnação versa sobre se o valor atribuído aos danos morais 

podem compor o valor dado à causa. O impugnante sustentou ser 

imperioso a redução ao valor atribuído à causa, devendo ser fixado nos 

patamares legais de alçada, visando dar garantia ao duplo grau de 

jurisdição, visto ter contestado todos os itens da ação principal, não 

reconhecendo o direito do autor, ora impugnado, em nenhuma das formas 

requeridas.

Em que pese os argumentos do impugnante, tais fundamentos não 

comportam guarida.

Isso porque, é possível atribuir como valor da causa o proveito econômico 

perseguido pelo impugnado, ou seja, o valor atribuído a título indenizatório, 

de modo que ao ser estampado na inicial, deve ser levado em conta para 

atribuição do valor da causa. Assim, o valor da causa deve corresponder 

ao proveito econômico que o autor pretende alcançar.

 De fato, entende-se ser desnecessária a formulação de pedido certo em 

ação de indenização por dano moral, visto ser fixado pelo magistrado 

quando do julgamento do mérito da causa, cabendo a ele, utilizando-se do 

princípio da razoabilidade e proporcionalidade fixar o quantum devido a 

título de danos morais se entender estes devidos. Todavia, na medida em 

que o autor/impugnado tenha formulado pedido certo e determinado, o 

valor da causa deve refletir o benefício econômico pretendido, em 

conformidade com o art. 292, VI, do CPC, in verbis:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será:

[...]

VI – na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente 

à soma dos valores de todos eles;

Inclusive, este é o entendimento de nosso E. Tribunal de Justiça, senão, 

vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PEDIDOS AUTÔNOMOS E 

CUMULADOS, CADA QUAL MENSURADO ECONOMICAMENTE – VALOR 

DA CAUSA ENCONTRADO PELA SOMATÓRIA DE TODOS ELES – 

APLICAÇÃO DO CPC/73 EM VIGÊNCIA NA DATA DA AÇÃO – EMBARGOS 

PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

 1. Se a ação principal foi ajuizada na vigência do CPC/73, este deve 

fundamentar a decisão.

 2. Nas ações indenizatórias em que o autor cumula pedidos autônomos de 

danos materiais, danos morais e despesas com funeral, cada qual 

mensurado economicamente, o valor atribuído à causa deve ser 

encontrado pela somatória de todos eles, “ex vi” do art. 259, II, do 

CPC/1973, dispositivo de regência à época.

(ED 25990/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) 

(grifei)

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a presente impugnação do valor da causa, 

proposta pela Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico 

LTDA. em face de Rafael de Souza Gama.

Sem custas.

Honorários advocatícios, pois está pacificado o entendimento de que não 

há verba honorária em incidentes do processo (EREsp 1366014).

CERTIFIQUE-SE no processo principal o resultado da impugnação.

TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos principais em 

apenso n.º 4489-69.2015.811.0003 (Cód. 775618).

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 775618 Nr: 4489-69.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE SOUZA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 PROC. Nº 4489-69.2015.811.0003 (Cód. 775618)

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada por 

RAFAEL DE SOUZA GAMA, em desfavor da UNIMED RONDONÓPOLIS – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., todos devidamente 

qualificados nos autos.

Sustenta o autor que é cliente e beneficiário dos serviços de Plano 

Individual de Assistência à Saúde, contratado com a empresa requerida e 

no mês de março/2014 começou a perder visão do olho direito, buscando 

auxílio médico conveniado e, após consulta com a médica Oftalmologista, 

foi encaminhado a outro médico especialista diante da urgência do caso e 

a necessidade de exames específicos complementares para detectar a 

doença que acometia o Autor. Argumenta que não conseguiu agendar 

atendimento com outros especialistas da conveniada, sendo informado 

que só conseguiria consulta num prazo de 6 (seis) meses.

Diante do agravamento do quadro, se encaminhou até Cuiabá-MT, sendo 

atendido por médico particular no Hospital dos Olhos, tendo dispendido 

R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) no pagamento da referida 

consulta. Sendo determinado uma série de exames para aferir o real 

quadro médico do Autor, os quais foram, conforme alega, novamente 

negados pela requerida, pagando novamente com suas próprias 

expensas. Sendo, posteriormente, submetido a 06 (seis) aplicações de 

medicamento, sendo cada uma das aplicações ao custo de R$450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais). No total, buscou o reembolso junto ao 

requerido no valor de R$2.710,00 (dois mil setecentos e dez reais), 

contudo, argumenta que o requerido pretendeu restituir apenas R$270,00 

(duzentos e setenta reais) ao Autor. Aduz, dessa forma, que a negativa 

se faz indevida, visto estar expresso no contrato a cobertura médica.

Requer, ao final, o ressarcimento em dobro dos valores dispendidos a 

título de tratamento médico, bem como a condenação dos requeridos ao 
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pagamento dos danos morais correspondentes a 20 (vinte) vezes o valor 

gasto no tratamento médico, ou arbitrada pelo julgador. Condenando, 

ainda, o requerido, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados 

no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Documentos juntados às fls. 31/71.

Por sua vez, em contestação, o requerido alega haver obscuridades nas 

informações trazidas por parte do autor, visto que não há qualquer 

registro de atendimento do sistema da ré, que cobriu diversas despesas 

médicas, ao contrário do alegado, bem como teve deferido todos os 

exames solicitados, destacando, ainda, que o contrato do autor é de 

abrangência geográfica local, sendo necessária a comprovação da 

impossibilidade de atendimento local, para então realizar atendimento fora. 

Sustenta que, o autor teve autorizado atendimento fora da área de 

abrangência geográfica do contrato, sendo que em relação aos exames 

objeto da lide, não há solicitação e, consequentemente, negativa.

 Argumenta, ainda, que deve ser respeitada a regra contratual no tocante 

a realização de procedimentos e exames fora da área de abrangência 

geográfica do contrato, o que não foi observado pelo autor. Acrescenta 

que, se o usuário estiver com dificuldade de agendamento de consulta em 

consultório, ele deve ligar na Operadora Unimed Rondonópolis e informar 

que está com dificuldade de agendamento de consulta e indicar qual 

especialidade necessita, sendo aberto protocolo, sendo viabilizado 

agendamento dentro do prazo estabelecido na RN 259/2011.

Diante dos argumentos do requerido, requer a improcedência do pedido de 

ressarcimento dos valores, visto ter se negado a aceitar o reembolso 

administrativo, não possuindo respaldo legal a pretensão do autor, pois 

observou as regras legais da ANS e do contrato. Ainda, requer a 

improcedência da condenação dos danos morais, pela ausência de ato 

ilícito, portanto incabível a condenação, ou, caso haja a condenação, sua 

redução ao patamar de 01 (um) salário mínimo.

Documentos de fls. 138/178.

A audiência de conciliação restou inexitosa (fl. 185).

É o relato do necessário.

Decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

De início, verifico que embora houve despacho intimando o autor para 

comprovar a situação de miserabilidade (fl. 72), não consta nos autos o 

seu deferimento, portanto, no meu entender, há de ser deferido a 

assistência judiciária gratuita.

O cerne da controvérsia restringe-se em verificar a (in)existência do 

dever de ressarcimento dos valores despendidos pelo autor, bem como se 

no caso deve o requerido condenado aos danos morais.

Inicialmente, ressalta-se que o contrato em discussão está submetido às 

normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal 

orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

de plano de saúde.”

Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo 

o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se 

exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à 

natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja 

excessivamente onerosa ao consumidor.

Ademais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em 

relação ao direito contratual.

Assim, o argumento de que o autor não obedeceu a RN 259/2011 não 

serve de óbice para o requerido efetuar o ressarcimento dos gastos 

médicos despendidos. Inclusive, o requerido pretendeu fazer a devolução 

de parte dos valores gastos pelo autor, não aceito pelo autor por ser valor 

muito aquém ao efetivamente gasto.

Ainda, observa-se que as cirurgias oftalmológicas ambulatoriais é 

procedimento garantido em contrato, conforme disposto a Cláusula VIII, 

08.1.2, item “e”, corolário lógico são todos os exames anteriores a 

realização do referido procedimento médico.

Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças 

oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que 

será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da 

medicina que assiste o paciente, este é o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA 

DE COBERTURA DE PRÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 83/STJ. 

DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE 

DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.

 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o 

fundamento da decisão agravada.

 2. O Tribunal de origem, no caso concreto, entendeu pela ocorrência de 

danos morais, de modo que a tese defendida no recurso especial 

demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela 

Súmula n° 7/STJ.

 3. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem 

cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, 

exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante 

da cobertura. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.

 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

 (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017 - destaquei).

Portanto, é possível a realização de procedimentos médicos com 

profissionais não credenciados ou fora da área de abrangência do plano 

apenas quando demonstrada a urgência/emergência ou a impossibilidade 

de prestação do serviço pela rede conveniada, por falta de capacitação 

do corpo médico ou de recusa de atendimento. In casu, efetivamente 

demonstrada a urgência no caso.

Outrossim, não prospera a alegação da requerida acerca da 

impossibilidade de custear despesas médico/hospitalares com profissional 

médico não credenciado, tampouco a impossibilidade de efetuar o 

pagamento destas despesas por terem sido realizadas por médicos 

particulares.

Isso porque é estritamente vedado ao plano de saúde negar a autorização 

de procedimento em razão do profissional solicitante não ser credenciado 

ao plano de saúde, nos termos do art. 2º, VI, da Resolução nº 08, do 

Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, in verbis:

“Art. 2° Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da 

utilização dos serviços de saúde, estão vedados:

 [...]

 VI - negar autorização para realização do procedimento exclusivamente 

em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria ou 

credenciada da operadora.”

Portanto, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n° 9.656/98, 

impõe-se à operadora do plano suportar todas as despesas concernentes 

ao procedimento e consultas, devendo restituir as parcelas pagas pelo 

autor de forma simples, não se aplicando a regra imposta a repetição de 

indébito.

Neste sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM SEDE DE AÇÃO 

CAUTELAR E AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE 

JULGA SIMULTANEAMENTE OS PROCESSOS E DECIDE PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS JULGADOS 

CONJUNTAMENTE, A TEOR DA REGRA GIZADA NO ART. 105 DO CPC. 

MÉRITO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO PLANO 

DE SAÚDE. MÉDICO NÃO CREDENCIADO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DO 

ART. 14, § 3º E ART. 51, IV c/c § 1º, II, DO CITADO ARTIGO, AMBOS DO 

CDC. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 8 DA CONSU. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$ 

50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA REFORMADA. DÁ-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS.

 01. A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde está 

regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, 

devendo ser observado o artigo 14 do CDC, sendo notório que da 

atividade em exame resulta responsabilidade civil objetiva, com as 

consequências dela derivadas. Desta forma, as empresas 

administradoras de planos de saúde, devem responder por qualquer falha 

na prestação do serviço oferecido.

 02. Nos termos do artigo 51 do CDC, são nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
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 03. Dessa forma, estando definido que as operadoras de plano de saúde 

devem respeitar as resoluções elaboradas pela Agência Nacional de 

Saúde, é evidente que a negativa da demandada fere o quanto disposto 

na Resolução CONSU nº 8 de 3 de novembro de 1998, que estabelece no 

art. 2º, in verbis: "Para adoção de práticas referentes à regulação de 

demanda da utilização dos serviços de saúde estão vedados: VI Negar 

autorização de procedimento em razão do profissional solicitante não 

pertencer à rede própria, credenciada, cooperada ou referenciada da 

operadora".

04. Assim, constata-se não há razão para a recusa na cobertura do 

procedimento objeto da lide, pelo que a recorrida deverá arcar com os 

honorários do médico contratado.

 05. Outrossim, observando a prorrogação desnecessária do sofrimento 

imposto ao autor, além de todo o desgaste para a propositura de uma ação 

e obtenção de ordem judicial, com o objetivo de fazer valer um direito pelo 

qual paga regularmente valor considerável, é inegável a existência de 

dano moral a ser indenizado.

 [...]

(TJ-BA - APL: 00096937420058050080, Relator: Dinalva Gomes Laranjeira 

Pimentel, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2015 - 

destaquei).

Ao contrário do sopesado, restou devidamente comprovado nos autos os 

custos com os procedimentos, razão pela qual devem tais valores serem 

restituídos ao autor.

Contudo, em relação ao dano moral, não consta nos autos que houve 

recusa por parte da requerida no atendimento médico-hospitalar.

Ademais, o dano moral só se configura se configurado a recusa 

injustificada na cobertura do tratamento do autor pela operadora de plano 

de saúde, prescinde de efetiva comprovação, conforme já pacificado pelo 

STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

DE PLANO DE SAÚDE. 1. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL 

NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 2. DANO MORAL. RECUSA DE 

TRATAMENTO. CONFIGURAÇÃO. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO.

 1. O reembolso das despesas efetuadas pelo usuário do plano de saúde 

com internação em hospital não conveniado somente é admitido em casos 

excepcionais, situação configurada nos autos pela ausência de 

profissionais capacitados para realização dos procedimentos necessários 

em sua própria cidade, bem como pela medida de urgência. Incidência das 

Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser passível 

de indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada 

pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de 

tratamento médico. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

 3. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor 

estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos 

morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação 

se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de 

razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Incidência da 

Súmula n. 7 do STJ.

 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1145115/MA, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, 

DJe 19/12/2017 - destaquei)

O dano moral é puro e decorre da recusa do plano de saúde que possa 

pôr em risco em risco a integridade física do conveniado. Dessa forma, 

não faz jus, portanto, à indenização por dano moral, razão pela qual 

incabível a condenação, pois não configurado no caderno processual a 

recusa injustificada do requerido, portanto incabíveis os danos morais 

conforme pretendido pelo autor.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados 

pelo autor para o fim de:

a) CONDENAR a empresa requerida a restituir ao autor o importe de 

R$2.710,00 (dois mil setecentos e dez reais), afastado o pagamento em 

dobro, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e a correção 

monetária (INPC), a partir do desembolso.

b) CONDENO ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados na 

proporção de 50% para o autor e 50% para o requerido, visto a 

sucumbência recíproca, no equivalente a 20% (dez por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, §2º do Novo Código de Processo Civil), suspensos 

em relação ao autor em virtude do deferimento da assistência judiciaria 

gratuita.

Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, certifique-se, 

intimem-se as partes nos termos do artigo 523 do Novo Código de 

Processo Civil.

P.R.I.C.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 770384 Nr: 2325-34.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANE CAMPAGNOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS I SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO SILVA PIMENTA - 

OAB:OAB/MG 128506, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP152165

 PROC. N° 2325-34.2015.811.0003 (cód. 770384)

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de ação ordinária de rescisão de contrato c/c restituição de 

valores e indenização por dano moral por JOCIANE CAMPAGNOLO, 

devidamente qualificada nos autos, em desfavor de RODOBENS - 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS - SPE 

LTDA também qualificado no processo, objetivando a rescisão do contrato 

de compra e venda de imóvel residencial, bem como a devolução da 

quantia paga devidamente corrigida monetariamente desde a data do 

pagamento, com juros a partir da citação e, ainda, indenização a título de 

danos morais equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos.

Em síntese, sustenta a demandante que celebrou em 01 de setembro de 

2014, contrato de compra e venda para aquisição da unidade 346, do 

Condomínio Terra Nova Rondonópolis com a requerida.

Aduz que realizou o pagamento da primeira parcela da aquisição do imóvel 

no valor de R$5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), posto que o saldo 

restante seria financiado e aprovado pela Caixa Econômica Federal.

Assevera, também, que efetuou o pagamento da comissão dos corretores 

que intermediaram o negócio, no valor de R$9.800,00 (nove mil e 

oitocentos reais), uma vez que no prazo de 15 (quinze) dias o imóvel seria 

entregue pela requerida.

Informa que os corretores se esforçaram para que a unidade fosse 

entregue dentro do prazo estabelecido, porém, não obtiveram êxito, eis 

que a requerida não cumpriu com o que fora celebrado no contrato.

Ressalta que, diante do inadimplemento por parte da requerida, os 

corretores fizeram a devolução do valor pago integralmente da comissão.

Ao final, requer a procedência o pedido, para declarar a rescisão do 

contrato de imóvel e condenar a requerida ao ressarcimento do valor pago

 devidamente corrigido e indenização por Danos Morais sofridos no valor 

de cinquenta salários mínimos.

A demandante juntou documentos às fis. 14/60.

A requerida foi citada às fis. 63, e a contestação foi acostada às 

fls.64/74.

Impugnação à contestação foi apresentada às fis .75/77.

Foi realizada audiência de conciliação, instrução e julgamento às fls.91, 

restando esta infrutífera.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Observando presentes nos autos elementos probantes suficientes, bem 

como, discussão atinente a direito, não necessitando o feito de maior 

dilação probatória, com fulcro no art. 333, 1, do CPC/73, passo ao seu 

julgamento antecipado.

Cuida-se de Ação Ordinária de Rescisão de Contrato dc Restituição de 

Valores e Indenização por Dano Moral por JOCIANE CAMPAGNOLO, 

devidamente qualificada nos autos, em desfavor de RODOBENS - 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS - SPE 
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LTDA, ambos devidamente qualificados na inicial.

A pretensão da parte autora é a restituição da quantia de R$5 

.040,00(cinco mil e quarenta reais) à parte requerida, como primeira 

parcela da aquisição do imóvel, sob a alegação de que o imóvel não foi 

entregue até a presente data. Requer também rescisão do contrato e urna 

indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, 

em razão dos contrangimentos sofridos.

Da restituição do valor pago.

 Em relação à restituição do valor pago, assiste razão à parte autora.

Sabe-se que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, 

deve ocorrer a imediata restituição da primeira parcela paga pelo 

promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da 

vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador 

quem deu causa ao desfazimento.

 Da análise aos documentos que a parte autora trouxe nos autos, constato 

que realmente o valor foi pago referente à primeira parcela do imóvel 

(ff25). Contudo, embora a parte reclamada mencione não abusividade de 

cláusulas contratuais, sequer acostou aos autos a prova da existência 

das cláusulas mencionadas no contrato firmado com a autora, bem como 

de que a autora tenha ciência do documento e, que lhe fora dado 

conhecimento prévio e total das cláusulas.

Ademais, não havendo prova cabal e específica, sequer da existência de 

tais cláusulas, não se pode exigir da parte autora, qualquer cláusula penal 

compensatória, indenizatória ou retenção de valores.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR.

CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL.

DESFAZIMENTO.DEVOLUÇÃO DE PARTEDO VALOR PAGO.MOMENTO. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de 

Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a 

restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma 

parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra 

e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, 

deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido." (STJ REsp 

n° 1300418/SC, Rei. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13.11.2013, DJe 10.12.2013). (destaquei)

Portanto, viável o acolhimento da pretensão de devolução do valor 

desembolsado (R$5.040,00 - cinco mil e quarenta reais) com o pagamento 

da primeira parcela (fl. 25), de forma imediata e numa única parcela.

Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde o 

desembolso do valor, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a 

partir da citação.

Da rescisão do contrato

 Consta dos autos que a parte autora, em 01/09/2014, celebrou contrato 

de compra e venda de bem imóvel para entrega no prazo de 15 (quinze) 

dias, com a empresa requerida, tendo por objeto a unidade (casa) n. 346, 

descrita na inicial.

Asseverou que, no entanto, a obra foi não foi entregue até o momento da 

propositura da ação (23/02/2015).

A rescisão do contrato em questão se dá em função do descuniprimento 

da requerida quanto à entrega do imóvel, fato este incontroverso, pois 

alegou que o atraso na conclusão da obra se deu em virtude de caminho 

burocrático até que obtenha o Habite-se respectivo junto a prefeitura 

municipal.

Sendo estas alegações de que o atraso na conclusão do empreendimento 

e entrega da unidade do autor se deram por motivos burocráticos, sendo 

considerado pela jurisprudência pátria fortuito interno para fins de análise 

do nexo de causalidade entre o atraso e os danos suportados pelo 

consumidor adquirente.

O requerido estava em mora, em que pese afirmar que a obra estava 

concluída, não houve a entrega da unidade ao consumidor, evento 

motivador da desistência contratual fundada no descumprimento 

contratual por sua culpa.

Assim, não há como eximir a responsabilidade da requerido pelo 

significativo atraso para a conclusão das obras, uma vez que não se pode 

transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, 

assumidos pela mesma na qualidade de incorporadora e construtora de 

bens imóveis.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer retenção dos valores 

pagos pelo autor por rescisão contratual, principalmente porque tal 

rompimento se deu por culpa exclusiva da parte requerida ao não efetuar 

a entrega do bem imóvel.

Nesse sentido:

'AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N° 7 DO STJ AGRAVO NÃO PROVIDO. (.) 

Dessa forma, em virtude de não ter cumprido o prazo de entrega do 

imóvel, deve a empresa arcar com o pagamento integral dos valores 

desembolsados pelo autor, sem retenção de qualquer percentual. Por tais 

fundamentos, nego provimento ao recurso e mantenho intacta a r. 

sentença combatida. (.) Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao 

agravo. Publique-se. Intimem-se." (STJ, AgREsp n°. 706040 - DF 

(2015/0102657-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Publicado em 25/05/2 

015).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS 

CESSANTES. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REEXAME DE 

PROVA EM SEDE ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ FL 6 de 15 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO N°160001/2015 - CLASSE CNJ - 

198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. 

LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO. RESCISÃO 

CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE ADITIVO CONTRA TUAL. CULPA 

DA PROMITENTE- VENDEDORA. REEXAME DE MATÉRIA FA'TICA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. A GRA VO REGIMENTAL 

DESPROVIDO." (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 30. 786/SC, Rel. Ministro 

PA ULODE TARSOSANSEVER)NO, Terceira Turma, julgado em 21/8/2012)

"EMBARGOS DE DECLARA ÇÃO RESCISÃO CONTRA TUAL-CONTRA 

TODE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA 

UNIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA - 

RETENÇÃO DE PARCELA DO PREÇO PAGO- INVIABILIDADE EMBARGOS 

ACOLHIDOS - EFEITOS INFRINGENTES. Havendo rescisão de contrato de 

compra e venda de bem imóvel por atraso da construtora/incorporadora 

na entrega da unidade condominial do adquirente, ou seja, por culpa 

exclusiva daquela, indevida a retenção de parcela do preço pago. 

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, 

reconsiderando-se o Acórdão anterior, cancelando-se a retenção de 25% 

das prestações pagas, as quais deverão ser integralmente devolvidas 

para o adquirente." (STJ, EDcl no REsp 62257/RJ Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Terceira Turma, julgado em 1 8/9/2008)

Do pedido de indenização por danos morais.

 Quanto ao dano moral, assim o conceitua S.J. de Assis Neto: "É a lesão 

ao patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a 

violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo 

direito". (Dano Moral - Aspectos Jurídicos, Ed. Bestbook, ia ed., segunda 

tiragem, 1.998)."

O dano moral ocorre quando há violação a um dos direitos da 

personalidade, como a integridade fisica ou psicológica, liberdade, honra, 

imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da 

pessoa humana.

A dor, humilhação, vergonha, sofrimento são apenas as consequências 

desta violação. Para a configuração do dano moral, colaciono parte da 

proficiente lição do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da 

boa prudência, do bom senso prático, da justiça da medida das coisas, da 

criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na 

solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do 

razoável, em busca da concepção que se coloca a igual distância do 

homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade". (CA VALIERI 

FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. - São Paulo: 

Atlas, 2007) ".

Continua:

"Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal aprova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno àfase da 
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irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais".

"Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o 

dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito 

em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a 

concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras 

palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio 

fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência 

comum." (Programa de Responsabilidade Civil, 5° ed., Malheiros, 2004, p. 

100/101).

No caso em apreço, inegável os danos causados à autora e o nexo de 

causalidade entre a ação e o dano, impõe-se o dever da ré de indenizar 

com base na responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, 

seja com fundamento no artigo 37, § 6°, da CF/88, seja com base no artigo 

927, parágrafo único, do CC, ou ainda, com base no art. 14 do CDC.

Os danos que incidem sobre as vítimas, caracterizam-se in re ipsa de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da autora prova 

"manifesta" dos gravames, cuja reparação postula.

Registre-se que em sendo necessária a prova do dano, só o fato de que o 

imóvel não foi entregue até a presente data, impedindo a 

adquirente/proprietário de exercer seus direitos reais, por si só, já gera o 

dano.

A autora adimpliu a primeira parcela, bem como fez juntada do contrato de 

financiamento bancário do imóvel em questão, aprovado pela Caixa 

Econômica Federal, conforme comprovado às fis. 25 e 27/35, não sendo 

crível aceitar que aquele que adquire imóvel não possa dele usar, gozar e 

dispor, em razão da demora na entrega da obra, restando evidente que o 

dano verificado ultrapassa o mero dissabor.

É sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide o fornecedor de 

serviços e produtos é, por força dos artigos 14 e 18 da Lei 8.078/90, 

objetiva e configura-se independentemente da caracterização da culpa, 

sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já 

dito, é, neste caso, presumido.

Diante de tais circunstâncias, incontestavelmente, restou caracterizada a 

ocorrência de dano moral, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias 

do fato.

Não é diferente a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM

CADASTRO DE INADIMPLENTES. A jurisprudência desta Corte está 

consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento 

por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. 

(..) Recurso não conhecido". (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 

2003/0099922-5, Quarta Turma do STJ Relator Mm. César Asfor Rocha 

(1098), Data da Decisão 21/10/2003, DJ Data: ]9/12/2003 PG:00491).

Ademais, é matéria rotineiramente decidida em nossos Tribunais o 

cabimento de indenização por dano moral no caso de atraso de entrega de 

imóvel, que é caracterização da mora contratual da construtora.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ATRASO NA ENTREGA 

DE IMÓVEL. No caso concreto, o aditivo

contratual constitui prova inequívoca da alteração da data da entrega do 

imóvel, ante o adimplemento do preço pela compradora. Com efeito, o 

atraso na entrega do imóvel implica mora da empresa ré, impondo-se a 

devolução dos valores pagos devidamente atualizados, bem como o 

reconhecimento do dever de indenizar por perdas e danos. Precedentes 

jurisprudenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA. (AC 70048845341 RS 

Relator(a): Glênio José Wasserstemn Hekman Julgamento: 2610912012 

Órgão Julgador: Vigésima Câmara Cível Publicação: Diário da Justiça do 

dia 08/10/2012) ". (original sem negrito).

Por fim, no que concernente à quantificação do dano moral, Humberto 

Theodoro Junior leciona que:

"Para cumprir a tarefa de um árbitro prudente e equitativo, na difícil missão 

de dar reparação ao dano moral, sem cair na pura arbitrariedade, adverte 

a boa doutrina que: 'ao fixar o valor da indenização, não procederá o juiz 

como um fantasiador, mas como um homem de responsabilidade e 

experiência, examinando as circunstâncias particulares do caso e 

decidindo com fundamento e moderação. Arbítrio prudente e moderado 

não é o mesmo que arbitrariedade. (Oliveira Deda, Enciclopédia Saraiva, 

cit., v. 22, p.290). (Dano moral. - ed. Oliveira Mendes - Jaed - 1998, p46)".

No mesmo sentido a lição de CLAYTON REIS:

"O magistrado sensível, perspicaz e atento aos mecanismos do direito e 

da pessoa humana, avaliará as circunstâncias do caso e arbitrará os 

valores compatíveis em cada situação. Esse processo de estimação dos 

danos extrapatrimoniais, decorre do arbítrio do Juiz. O arcabouço do seu 

raciocínio na aferição dos elementos que concorreram para o dano, e sua 

repercussão na intimidade da vítima, serão semelhantes aos critérios 

adotados para afixação da dosimetria da pena criminal, constante no art./ 

59 do Código PenaL" ("Avaliação do Dano Moral" - Forense - 1" ed, 1998, 

p. 64)."

Embora inexista orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na 

jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é 

ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas 

do caso examinado, exaltando sempre a gravidade objetiva do dano, seu 

efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições 

socioeconômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja 

enriquecimento do ofendido e que a indenização represente um 

desestímulo a novas agressões.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, 

bem como analisando os critérios elencados, tenho por razoável e 

proporcional a fixação do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, 1 do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: a) Declarar 

rescindido o contrato de celebrado entre as partes; b) Condenar a 

demandada a devolver o valor desembolsado pela autora, qual seja 

R$5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) com o pagamento da primeira 

parcela do imóvel, de forma imediata e numa única parcela. Tal valor 

deverá ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso, e 

acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação; e) 

Condenar a demandada a indenizar a parte autora e pelos prejuízos de 

ordem moral causados, sabendo do caráter preventivo dessa 

condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas 

voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir 

justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros 

de mora 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a 

partir desta data.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a (s) 

parte (s) Requerida (s) ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta arbitrada em R$1.000,00 (um mil reais), na forma 

prevista no artigo 85, §§ 2° 8°, do CPC/15.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 735512 Nr: 15058-03.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, LOURESTE 

JOSE PEDRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, BRUNO 

TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, CRISTIANO CARVALHO DE 

ARAÚJO - OAB:11.571

 Vistos em Correição.

Cuida-se de “ação de reparação de danos causados por acidente de 

veículo” ajuizada por PEDRINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., 

representada por Loureste José Pedrini, em face de LUCIENE 

GONÇALVES DE OLIVEIRA e BRUNO TESTA, todos qualificados nos 

autos, objetivando a reparação por danos materiais que alega ter sofrido 

por acidente de trânsito supostamente ocasionado por culpa da primeira 

requerida, quem conduzia veículo automotor cujo registro de propriedade 

ainda constava em nome do segundo requerido. Juntou documentos (fls. 

11/41).

Citada, a primeira requerida apresentou contestação às fls. 51/65, 

pretendendo a improcedência dos pedidos iniciais e deferimento de pedido 

contraposto que formula para reparação de danos matérias que alega ter 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 575 de 824



sofrido, ao fundamento de que a culpa do acidente foi exclusivamente da 

parte requerente. Também juntou documentos (fls. 66/81).

Réplica foi apresentada pela parte autora (fls. 83/87).

Determinada intimação das partes a manifestar interesse na produção de 

provas (fls. 89/89v e 127/128), tendo sido requerida tão somente a 

colheita de prova oral em audiência pela parte autora.

 Por sua vez, o segundo requerido apresentou resposta, arguindo, 

preliminarmente, sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da lide, uma 

vez que teria alienado o automóvel envolvido no acidente antes da data 

dos fatos. Pugnou, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais (fls. 

100/115).

Sobreveio impugnação à contestação do segundo requerido (fls. 

121/125).

Foi realizada audiência de instrução (fls. 148/150), na qual foi colhido 

depoimento pessoal do representante da parte autora e sua informante.

Foram apresentadas alegações finais pela parte autora (fls. 151/155) e 

pela primeira requerida (fls. 156/165). O segundo requerido deixou 

decorrer o prazo legal para tanto (fl. 166).

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação na qual a empresa autora busca a reparação dos danos 

que lhe foram ocasionados com o acidente descrito na inicial. A ré, por 

sua vez, alegando culpa exclusiva da motorista do veículo automotor de 

propriedade da parte autora, requer a reparação dos danos materiais que 

sofreu em razão do acidente.

Estando devidamente instruído o feito e, uma vez que a preliminar 

levantada com a contestação do segundo requerido se confunde com o 

mérito, passo ao seu julgamento.

Não controvertem as partes quanto à ocorrência do acidente, mas sobre a 

culpa e responsabilidade pelo mesmo evento danoso.

A responsabilidade civil é uma das fontes das obrigações, importando no 

dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem em razão de um ato ilícito.

 Nessa quadra, o ato ilícito, que em sentido amplo é aquele que fere o 

ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar conforme disposto no 

art. 927, do CC.

Segundo o art. 186 do CC: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

As pretensões da requerente, portanto, estão condicionadas à 

responsabilidade subjetiva, razão pela qual passo a verificar se restou 

configurada a culpa dos requeridos no presente caso.

O autor sustenta, em essência, que o sinistro ocorreu pelo motivo da 

primeira requerida ter dirigido seu veículo automotor, registrado em nome 

do segundo requerido, sem os devidos cuidados. Teria a ré, com tal 

atitude, se desviado do dever de cuidado esperado, patenteando-se a 

imprudência e negligência que culminou no evento danoso.

Indiscutível que o acidente ocorreu efetivamente, conforme Boletim de 

Ocorrência e fotografias, bem como que o veículo da autora trafegava na 

Rua 15 de Novembro, via preferencial, circunstância que não foi 

impugnada pelo outro polo da lide.

 Consta dos autos, que a ré avançou o cruzamento das vias passando 

por interseção sem aguardar a passagem no veículo pilotado pela esposa 

do representante da parte autora, quem dirigia na preferencial, o que 

resultou na colisão transversal entre a frente do automóvel GM/S10 – v1 

(de propriedade da parte autora) e a lateral esquerda posterior do veículo 

FORD/ECOSPORT – v2 (de propriedade da primeira requerida e registrado 

na época dos fatos em nome do segundo requerido).

A própria ré admitiu em sua contestação (fl. 52) que tendo parado no 

cruzamento do acidente, “ao observar que o veículo da Requerente se 

encontrava a uma distância mais do que suficiente para uma travessia 

segura, assim procedeu, mas foi surpreendida...”.

Pois bem, dispõe o art. 44 do CTB que:

 “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo 

deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade 

moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar 

passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência“.

Apura-se, dessa maneira, que a requerida não guardou cautela e 

desrespeitou a lei de trânsito ao avançar o cruzamento sem se certificar 

da ausência de veículo trafegando pela via preferencial, causa relevante e 

fundamental para o acidente.

Também se extrai sua culpa no evento.

O dever legal da ré era parar antes do cruzamento e respeitar a 

preferência de passagem do veículo da autora que transitava pela avenida 

preferencial, o que não foi feito. Logo, as provas são conclusivas em 

atribuir a causa primária do acidente à tentativa de travessia realizada pela 

ré.

Aliás, a conclusão acima exposta coincide totalmente com as demais 

informações obtidas no feito, inclusive depoimentos do representante da 

parte autora e sua informante, já que em harmonia com as provas 

documentais e narrativa da própria requerida.

 No ponto, dou nota a outro dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, in 

verbis:

 “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários 

da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 

posição, sua direção e sua velocidade.”

Dessa maneira, a conduta da demandada é a causa determinante do 

acidente, da qual ainda ressai manobra contrária às regras de trânsito e, 

por consequência, deve responder pelo dano ocasionado.

Sem dúvida, age com culpa o motorista que empreende travessia de 

interseção viária sem atentar para veículo que transita em sentido 

preferencial.

 Outrossim, mesmo que estivesse a esposa do representante da parte 

autora em suposta velocidade acima da permitida para o local, o que não 

restou configurado nos autos, o evento danoso narrado não teria ocorrido 

se a requerida não ingressasse na preferencial, interceptando a livre 

passagem da autora.

Em resumo, não há espaço para culpa concorrente quando a causa 

determinante do acidente não tem relação com a conduta da autora.

Esclareço que não há elementos nos autos para concluir que a autora 

estava em velocidade excessiva, vez que a velocidade limite permitida no 

local, próximo à escola, é de 40km/h, com faixa de pedestre e grande 

movimentação de pedestres, como dito na contestação e demonstrado 

pelos documentos nela acostados.

Ademais, ao evadir-se do local do acidente (atitude discutível e que, em 

tese, desrespeita outra norma de trânsito), a requerida dava nota de que 

seria imprópria a discussão quanto a culpa pelo evento danoso, 

inexistindo comprovação de que deixou o local por motivos médicos, 

acompanhando passageiro ferido.

Leitura do Boletim de Ocorrência (fl. 21), "A CONDUTORA DO VEÍCULO 02 

NÃO PERMANECEU NO LOCAL DO ACIDENTE APÓS O MESMO E NEM 

MESMO COMPARECEU A ESTE CENTRO INTEGRADO PARA CONFECÇÃO 

DO BOLETIM OCORRÊNCIA”.

Assim, afasto a tese de culpa exclusiva e, também, concorrente da 

motorista da autora para a ocorrência do evento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O 

CAUSADOR DO ACIDENTE. CRUZAMENTO. INVASÃO DA PREFERENCIAL. 

EXCESSO DE VELOCIDADE. 1. É presumida a culpa do condutor que 

ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, 

causando acidente de trânsito. Culpa exclusiva ou concorrente do 

condutor do veículo segurado não configurada, pois, além de não 

comprovada a alegada velocidade excessiva, a causa determinante do 

acidente foi a invasão da via preferencial pela parte ré. 2. Valor do 

conserto. Desnecessidade de observância do menor orçamento. Não mais 

se discutem estimativas de conserto em ação regressiva e sim o 

desembolso. Ademais, não trouxe a recorrente qualquer elemento de 

prova a descaracterizar os documentos que embasaram a condenação 

imposta, acostados aos autos pela recorrida. APELAÇÃO IMPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70057415457, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 30/04/2014). (TJ-RS - AC: 70057415457 RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 30/04/2014, Décima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

07/05/2014)

Por conseguinte, vislumbrada a culpa do acidente pela requerida, 

improcede seu pedido contraposto formulado, já que ausente qualquer 

ilicitude da parte autora hábil a configurá-lo.

Contudo, sobre a responsabilidade do corréu no evento danoso, em que 

pese reconhecer a responsabilidade solidária do proprietário em acidentes 

automobilísticos, esta não tem natureza absoluta e há hipóteses, como no 

caso em questão, em que deve ser afastada.

A responsabilidade civil está baseada em quatro elementos essenciais: 
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ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, nexo de causalidade e dano. 

No presenta caso, está comprovado que a ação de agente, mediante 

culpa ou dolo, atingiu o veículo da parte autora e, por meio desta conduta 

(nexo de causalidade), causou dano a referido bem.

No entanto, não há como imputar a culpa do acidente à pessoa que 

constava como proprietária no documento do veículo vez que houve 

comprovação de transferência efetiva de propriedade do veículo através 

dos depoimentos. Há quebra de nexo causal, já que não há relação direta 

entre a pessoa que consta nos arquivos do DETRAN como proprietária do 

veículo e a condutora que teria causado o dano.

Não há, pois, como vislumbrar responsabilidade civil do antigo proprietário 

do veículo pelos danos reclamados diante da anterior alienação do bem. A 

própria corré, quem seria a condutora do veículo e indubitavelmente 

causadora do acidente, não contesta tal fato.

É certo que o veículo, sendo coisa móvel, transfere-se pela simples 

tradição. Cediço, ainda, que uma vez efetivada a tradição, impõe-se o 

requerimento de expedição de um novo certificado de registro de veículo 

em razão da mudança de propriedade, conforme determina o art. 123, I, do 

CTB, assim, cabia a adquirente o dever de adotar as providências 

necessárias à efetiva expedição do novo certificado, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Além da expedição do novo certificado de propriedade, a legislação ainda 

determina que o vendedor, ora ré, comunique a transferência do bem ao 

órgão executivo de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 134 do CTB:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhas ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de 

um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 

de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e 

suas reincidências até a data da comunicação.”.

Ocorre que a responsabilidade solidária prevista no artigo supracitado se 

refere às penalidades por infrações de trânsito e não é possível 

interpretar extensivamente o dispositivo de modo a gerar a 

responsabilidade civil ao antigo proprietário por fatos ocorridos em 

momento posterior à alienação. Este é o entendimento do STJ, 

sedimentado na Súmula 132, a saber: “A ausência de registro da 

transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por 

dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”.

Assim, o registro da propriedade é apenas medida administrativa e 

necessária para que o Poder Público possa gerar cobrança de tributos e 

multas incidentes sobre o bem móvel, mas a efetiva posse e o uso do bem 

é que define seu real proprietário até porque, com relação a bens móveis, 

a propriedade se transfere com a tradição, consoante determinação da lei 

civil. Deste modo, havendo prova de que o segundo requerido não mais 

detinha a posse do veículo quando do sinistro, vez que já o havia alienado 

a primeira requerida, impõe-se reconhecer a improcedência da ação em 

face deste.

Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

VEÍCULO ALIENADO ANTES DO EVENTO DANOSO – CONTRATO DE 

VENDA – COMPROVAÇÃO DA VENDA POR PROVA TESTEMUNHAL – 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO NO CARTÓRIO – 

BOA-FÉ DAS PARTES –FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – 

IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. “1. A ausência de registro de 

transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por 

dano resultante de acidente que envolva veículo alienado (Súmula 

132/STJ). 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da alienação 

do veículo envolvido no acidente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 708620/BA 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2004/0173255-9, Relator 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgamento 7/12/2010, Dje 

13/12/2010) (Ap 96287/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado 

no DJE 28/11/2016).

Seguindo, uma vez evidenciada a conduta culposa da primeira requerida 

para a eclosão do evento danoso, cumpre agora apreciar a presença dos 

demais requisitos da reparação civil.

O nexo causal é a interligação entre a ofensa à norma e o dano sofrido; é 

a ponte entre o dano e a conduta.

 No caso vertente, evidenciou-se, conforme dito acima, a responsabilidade 

da parte ré pelo evento, devendo ressarcir os danos experimentados pela 

autora.

Sendo assim, tais danos devem ser por ela ressarcidos, em conformidade 

com o art. 186 do CC.

Dito isso, o pedido da requerente consiste em reparação por danos 

patrimoniais sofridos.

Cumpre ressaltar que o dano é também a medida da indenização, regra 

básica adotada pelo legislador no art. 944, caput, do CC.

O dano deve ser certo, pois não se repara dano eventual ou hipotético.

 Quanto aos danos materiais, sabe-se que o seu ressarcimento também 

visa recompor o patrimônio do requerente, exatamente naquilo que perdeu 

ou deixou de auferir em razão do evento danoso, tratando-se, pois, de 

uma busca ao status quo ante.

Nesse passo, pretende a autora a quantia de R$ 2.610,62 pelos valores 

pagos a título de franquia do seguro de seu veículo automotor, bem como 

R$ 6.747,10 referente à suposta depreciação do bem em razão das 

avarias.

Dentro destes, tenho que o pedido de ressarcimento pelos danos materiais 

suportados em decorrência do sinistro merecem deferimento, desde que, 

os danos mantenham o nexo de causalidade e tenham sido devidamente 

comprovados, o que de fato aconteceu no que se refere ao prejuízo sobre 

o veículo automotor, conforme boletim de ocorrência, fotografias e nota 

fiscal de serviços prestados pela Concessionária que realizou a 

manutenção do bem, nos termos da declaração (fls. 32/34), contudo, no 

valor de R$ 2.570,62 (dois mil quinhentos e setenta reais e sessenta e 

dois centavos), monta comprovadamente desprendido da parte.

 No que se refere a alegada desvalorização do bem, entretanto, não 

merece acolhimento a pretensão da parte autora.

De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, do 

CPC), cabe ao postulante a comprovação dos fatos constitutivos de seu 

direito e, ao demandado, a demonstração dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito daquele.

Ainda que caracterizada a responsabilidade da requerida no acidente 

automobilístico e, via de consequência, o dever de indenizar, constata-se 

que, em relação à desvalorização do veículo, a requerente não se 

desincumbiu do ônus que o diploma processualista lhe impõe, porquanto, 

em que pese ter alegado, não comprovou, de forme inequívoca, que em 

razão do acidente de trânsito houve efetiva desvalorização do veículo 

frente ao mercado.

Como mencionado acima, não se repara dano eventual ou hipotético!

Portanto, apenas a requerida deverá ser condenada e, tão somente sobre 

o pagamento da quantia a título de reparos no veículo, para eliminar as 

perdas econômicas efetivamente decorrentes da lesão, reequilibrando o 

patrimônio da vítima.

 Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inc. I, do CPC, RESOLVO O 

MÉRITO PARA:

1. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial formulado por 

PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA., condenando LUCIENE 

GONÇALVES DE OLIVEIRA ao pagamento de R$ 2.570,62 (dois mil 

quinhentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) a título de danos 

materiais suportados pela autora, valor que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com incidência 

de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação;

 2. JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais com relação a BRUNO 

TESTA, já que ele havia alienado o veículo quando do sinistro;

3. e, pelos fundamentos expostos acima, JULGAR IMPROCEDENTE também 

a reparação de danos pretendida por LUCIENE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Diante do princípio da sucumbência, CONDENO a requerida Luciene 

Gonçalves de Oliveira ao pagamento das custas processuais e honorários 

em favor do advogado da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Ainda, por ter sido vencido na causa com relação ao segundo requerido, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários em favor do 

advogado de Bruno Testa, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, o que faço com fulcro no art. 85, § 2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Seja conferida urgência no feito, que data do ano de 2012 e, bem por isto, 

se encontra inserido na META 02 de julgamento do CNJ.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 717398 Nr: 12829-07.2012.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO ONOFRE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES RURAIS FAZENDA ESPERANÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, RAFAEL SGANZERLA 

DURANDI - OAB:12.208-A

 Vistos em Correição.

Determino a intimação das partes para que, no prazo legal, manifestem-se 

pelo julgamento antecipado da lide ou especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

Tendo em vista as inúmeras tentativas infrutíferas de contato com o autor 

efetivadas nos últimos anos (fl. 128 em diante – 24/04/2014), determino 

seja intimado por seu patrono, via DJE, bem como pessoalmente, no 

endereço indicado na inicial ou, no último apresentado nos autos, com a 

advertência de que não se manifestando no prazo assinalando, será 

reconhecido o abandono de causa com a consequente extinção da ação e 

sua condenação aos respectivos encargos.

Consigno ainda que, ao manifestarem-se pela produção de provas, 

deverão as partes justificar detalhadamente a pertinência de cada uma 

das que forem requeridas, e indicar com objetividade a finalidade das 

mesmas em relação aos pedidos que respectivamente sustentaram na 

lide.

Assento que eventual petição com pedido genérico, sem aduzir acerca da 

necessidade da prova a ser produzida, implicará na preclusão do direito 

probatório e imediato julgamento da lide, sem se cogitar em cerceamento 

de defesa.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015).

 Na mesma vertente o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA 

ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA 

PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O requerimento de produção de provas 

divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na 

petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a 

parte para a especificação e a justificação das provas. 2. Intimada a parte 

para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua 

manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido 

na inicial. Precedentes. 3. Não se configura cerceamento de defesa a 

hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para 

especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em 

preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. Precedentes. 

Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg no REsp: 1376551 RS 

2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

28/06/2013)”.

 Após, aportados os petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha 

havido manifestação, tornem os autos conclusos para despacho 

saneador (art. 357 do CPC), julgamento do mérito (arts. 355 e 356 do CPC) 

ou extinção (art. 485, III, § 1º, do CPC), conforme o caso.

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Seja conferida urgência no feito, que data do ano de 2012 e, bem por isto, 

se encontra inserido na META 02 de julgamento do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 715261 Nr: 10526-20.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. J. C. OLIVEIRA-ME, JAIRO CARLOS DE 

OLIVEIRA, LEANDRO JOSE CARLOS OLIVEIRA, AURORA RODER DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos em Correição.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada Pelo BANCO DO BRASIL S/A em 

face de L.J.C. OLIVEIRA, LEANDRO JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, JAIRO 

CARLOS DE OLIVEIRA e AURORA RODER DE OLIVEIRA, todos 

qualificados nos autos, visando o recebimento de um crédito no montante 

de R$ 81.505,48 (oitenta e um mil e quinhentos e cinco reais e quarenta e 

oito centavos) oriundo de contrato de abertura de crédito – BB Giro 

Empresa Flex nº 055.107.538.

Com a contestação foram juntados os documentos de fls. 09/71.

Os requeridos apresentaram contestação às fls. 81/114, ao passo que o 

requerente apresentou réplica à contestação às fls. 163/171.

Instados a especificarem as provas que desejam produzir, a parte autora 

manifestou-se no sentido de não haver interesse na produção de outras 

provas, ao passo que os requeridos nada disseram a respeito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I do 

CPC, já que as provas documentais reunidas aos autos são suficientes, 

bem como em razão do desinteresse das partes.

Preliminarmente, o requerido Leandro José Carlos de Oliveira argui sua 

ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que em momento algum 

pactuou contrato de abertura de crédito em seu nome.

A preliminar deve ser afastada, uma vez que é insubsistente por sua 

própria natureza.

Analisando-se o contrato de abertura de crédito encartado aos autos (fls. 

31/35), verifica-se que figura como parte financiada a firma L.J.C. 

OLIVEIRA – ME, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, representada por LEANDRO 

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, CPF/MF nº 378.075.441-04, Identidade nº 

13076688 SSPSP, ou seja, a mesma pessoa que figura no polo passivo da 

presente ação.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento harmônico no sentido 

de que em se tratando de empresário individual, o patrimônio da pessoa 

jurídica confunde-se com o da pessoa física, sendo esta parte legítima 

para ajuizar ação em nome da empresa, bem como de ser demando em 

razão das dívidas assumidas pela mesma. Trata-se, portanto, de uma via 

de mão dupla.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS - PENHORA DE BENS DE FIRMA 

INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO QUE 

DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS - 

IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. Hipótese: Impossibilidade de conferir 

proteção a bens atribuídos a firma individual por meio de parâmetro 

percentual. 1. Não se verifica violação ao art. 535 do CPC/73 quando o 

julgador decide fundamentadamente a lide, ainda que não rebata, um a um, 

os argumentos suscitados pela parte.Precedentes. 1.1 Inviável conhecer o 

recurso quando à violação aos artigos 655 e 655-A do CPC-73, uma vez 

que a constrição sobre o faturamento não foi decidida pelo tribunal de 

origem, nem foi requerida em sede de embargos. Incidência da Súmula 

282/STF. 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à 

pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa 

jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o 

empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. 

Precedentes. 3. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de serem 
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impenhoráveis os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas 

por empresário individual ou pequena empresa, na qual os sócios atuam 

pessoalmente, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC-73. Ademais, 

"legitima a inferência de que o imóvel profissional constitui instrumento 

necessário ou útil ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato 

social, máxime quando se tratar de pequenas empresas, empresas de 

pequeno porte ou firma individual" (REsp 1114767/RS, Rel. Ministro LUIZ 

FUX) 4.Inviável aplicar parâmetro percentual para a penhora de bens da 

firma ou empresário individual, uma vez que essa limitação não encontra 

respaldo legal ou jurisprudencial. Medida que não atende aos princípios da 

maior utilidade da execução e da menor onerosidade. 5. A autorização da 

constrição não exclui a possibilidade de o devedor defender-se em juízo 

alegando impenhorabilidade de bem útil ou necessário à atividade 

profissional. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, provido para afastar a limitação percentual da penhora. (REsp 

1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

20/10/2016, DJe 10/11/2016).

Forte em tais razões, REJEITO a preliminar arguida.

No mérito, o pedido é procedente parcialmente.

Cumpre salientar que a inversão do ônus da prova é desnecessária no 

caso, uma vez que os documentos juntados no presente feito são 

suficientes para uma decisão segura sobre a causo.

O autor juntou aos autos documentação farta e demonstrativo detalhado 

dos débitos, cujos valores estão em consonância com o contrato 

encartado aos autos e, em parte, alicerçado na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, desincumbindo-se, assim, parcialmente do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inc. I, do NCPC.

Os requeridos, por sua vez, apresentaram contestação exacerbadamente 

genérica e com a “roupagem” de reconvenção, pois a todo momento 

invocam o Código de Defesa do Consumidor, à abusividade das cláusulas 

contratuais, bem como a cobrança de encargos indevidos, sem que 

tenham apontado com exatidão quais seriam as cláusulas abusivas e em 

que consiste a abusividade das mesmas, tampouco pleitearam prova 

pericial. Ao contrário, instados a manifestarem sobre as provas que 

pretendiam produzir, nada falaram!

Assim, tendo os requeridos alegado fato extintivo do direito do autor 

(pagamento) e até mesmo modificativo (cobrança a maior), deveriam os 

mesmos comprovar o alegado, já que este é o ônus que lhes compete, nos 

termos do artigo 373, inc. II, do NCPC.

Se dúvida houvesse quanto às suas cláusulas, condições e termos do 

contrato, estas deveriam ser suscitadas no momento da assinatura do 

contrato, onde foram livremente pactuadas.

Evidencia-se que no momento da avença as partes eram maiores, 

capazes, sendo a pessoa jurídica regular, bem como inexistiam situações 

imprevisíveis, como de fato não ocorrera ao longo do contrato, logo, deve 

ser obedecido ao que dispõe o princípio do pacta sunt servanda.

E, vale dizer, em observância aos princípios da autonomia da vontade e da 

força obrigatória dos contratos, uma das partes contratantes somente 

poderá “revisar” o contrato quando ocorrerem abruptas mudanças no 

cenário econômico ou circunstâncias excepcionais, de modo a provocar 

uma onerosidade excessiva a um dos contratantes.

É o que dispõe o art. 478 do CC, senão vejamos:

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a 

prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com 

extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do 

contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da 

citação.”

Não se ignora que há expressa proteção do contratante hipossuficiente 

na legislação de consumo, prevista no direito à revisão dos contratos nos 

casos de adoção de práticas e cláusulas abusivas (artigo 6º, inciso IV do 

Código de Defesa do Consumidor), lesão ao consumidor (artigo 6º, inciso 

V do Código de Defesa do Consumidor) e onerosidade excessiva 

decorrente de fatos supervenientes (artigo 6º, inciso V, in fine, do Código 

de Defesa do Consumidor). Todavia, tais direitos não podem consistir num 

direito puramente potestativo, destinado a modificar as bases contratuais 

sem causa justa.

A revisão contratual no Código de Defesa do Consumidor além de não 

prescindir da precisa comprovação das hipóteses previstas no Código, 

deve ser interpretada em consonância com os princípios maiores da 

proteção ao ato jurídico perfeito, da boa-fé objetiva, da segurança jurídica 

e da cooperação.

Bem a propósito vale lembrar a lição de HUMBERTO THEODOROJÚNIOR, 

verbis:

“... sem o respaldo da segurança jurídica na contratação dos negócios 

jurídicos, anula-se o próprio princípio da legalidade, criando-se 

verdadeiras armadilhas, na vida contratual. Isto porque, admitida a 

instabilidade do vínculo produzido pelo contrato, não teria o contratante 

conhecimento prévio e reflexivo das conseqüências de seu negócio, daí 

surgindo um clima de incerteza e intranqüilidade, correspondente a um 

quadro de profundo antagonismo com a dinâmica constitucional (...) A 

função social do contrato, estabelecida a partir dos postulados, da boa-fé 

objetiva e da lealdade entre os contratantes não pode ser entendida, 

obviamente, como algo incompatível com a segurança jurídica. Sem essa 

segurança é claro que não se viabiliza a realização concretados 

fundamentos e objetivos permanentes do Estado Democrático de Direito, 

onde a preservação do ato jurídico perfeito e do direito adquirido se 

apresenta como condição sine qua non da estabilidade das relações 

sociais, mediante projeção prática do conhecimento antecipado e reflexivo 

dos atos, fatos e conseqüências por eles desencadeadas, à luz do 

critério da previsibilidade (...) A segurança jurídica é, pois, para o 

ordenamento constitucional, um alicerce sobre o qual se assentam todos 

os demais princípios fundamentais. Apresenta-se como o “fruto final do 

Estado de Direito”, já que é dela que surge o clima geral que permite o 

desenvolvimento e a civilização; e, por isso mesmo, as pessoas 

razoavelmente cultas têm sempre a convicção de que “nenhum valor 

isolado, por mais valioso que seja, vale o sacrifício da segurança jurídica” 

(“Direitos do Consumidor”, Ed. Forense, 2000, pp. 14-15).

Portanto, conclui-se que o Código de Defesa do Consumidor não pode e 

não deve ser utilizado com manto protetor para salvaguardar a prática de 

ilicitudes, pois, ao permitir tal desprestígio e tamanha deslealdade 

contratual, estar-se-ia transmudando o real “espírito” deste avançado 

sistema consumerista, que deve se pautar, substancialmente, na proteção 

do vulnerável e do hipossuficiente.

No presente caso, embora s e trate de pactuação afeta ao Código de 

Defesa do Consumidor (Enunciado do verbete da súmula n. 297, do STJ), 

na modalidade contrato bancário por adesão, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade 

das cláusulas, conforme Enunciado do verbete da súmula n. 381.

No entanto, verifica-se que os requeridos, em sede de contestação, 

pleitearam o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros e da 

cobrança da comissão de permanência, bem como a redução dos 

encargos aos limites legalmente definidos, sendo tais pedidos atacados 

pelo autor, em sede de réplica. Portanto, obedeceu-se ao contraditório, 

logo, tornam-se passíveis de análise pelo julgador.

No que tange à capitalização, vejo que não há nenhuma ilegalidade ou 

abusividade as suas previsões contratuais.

Não bastasse, a jurisprudência mais assinalada posiciona-se, atualmente, 

no sentido de que “é admissível a capitalização de juros com periodicidade 

mensal, a partir de 31.03.2000, conforme artigo 5 da MP n.º 

2.170-36/2001, desde que expressamente contratada, ou que a taxa anual 

de juros remuneratórios informada no contrato seja superior ao 

duodécuplo da mensal, consoante entendimento do STJ”.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral, 

declarou a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170/2001, 

que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 

Neste sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170/01. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A 

JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE 

CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO 

SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado no acórdão 

recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo 

Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a 

sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte declarou a 

constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170/2001, que 

autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 2. 

As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% 

(dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 579 de 824



limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada 

eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: 

ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, 

DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª 

Turma, DJe 19.10.2016. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. 

(ARE 831911 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 

Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/02/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 30-03-2017 PUBLIC 

31-03-2017).

Por sua vez, o art. 5º, III, da Lei nº. 9.514/97 estabelece expressamente 

que “as operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, 

serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes 

condições essenciais: (...) III - capitalização dos juros”, ou seja, há 

previsão legal autorizando a capitalização de juros, aliás, prevista no 

contrato tido entre as partes.

Neste contexto, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelece 

que sobre os valores de crédito aberto, enquanto estiverem sendo 

utilizados pelo financiado, bem como sobre os saldos devedores dai 

decorrentes, incidirão juros a taxa mensal de 1,984% (um inteiro e 

novecentos e oitenta e quatro milésimos). Afirmando ainda, que referidos 

juros serão calculados, debitados e exigidos mensalmente, a cada 

data-base, nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no 

vencimento antecipado, vencimento final e na liquidação da dívida 

(CLÁUSULA SÉTIMA – contrato de fls. 31/35).

Portanto, nota-se que a capitalização mensal foi devidamente prevista no 

contrato, estando em consonância com a lei e com a jurisprudência dos 

Tribunais Superiores e, portanto, não há falar em ilegalidade ou 

abusividade da cláusula contratual.

No que tange à comissão de permanência e demais encargos financeiros 

de inadimplemento, devidamente previstos na CLÁUSULA OITAVA do 

contrato encartado aos auto (fls. 31/35), cuja incidência se dará em caso 

de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no 

caso do vencimento antecipado do instrumento, vejo que a cobrança 

merece reparos neste ponto.

A aludida cláusula contratual assim estabelece:

 “Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou 

convencional, ou no caso de vencimento antecipado deste instrumento, o 

(a) FINANCIADO(A) pagará ao FINANCIADOR, a partir do vencimento e 

sobre os valores inadimplidos, os encargos financeiros abaixo, em 

substituição aos encargos financeiros da normalidade pactuados 

conforme “CLÁUSULA ENCARGOS FINANCEIRO DE NORMALIDADE”: A) 

Comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos 

termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, 

calculada e debitada/capitalizada nos pagamentos parciais e na liquidação 

do saldo devedor inadimplido; B) Juros moratórios a taxa efetiva de 1% 

(um por cento) ao ano, incidentes sobre os saldos devedores atualizados 

pela comissão de permanência, na forma do item anterior, calculados e 

debitados/capitalizados nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo 

devedor inadimplido; e C) Multa de 2% (dois por cento), calculada, 

debitada e exigida nas datas em que ocorrerem pagamentos parciais, 

sobre os valores amortizados e, na liquidação da dívida, sobre o saldo 

devedor inadimplido, sensibilizado pelos encargos previstos nas alíneas 

“A” e “B””.

Atento à redação das cláusulas contratuais, em consonância com o artigo 

47, do Código de Defesa do Consumidor, verifico que a cláusula oitava da 

avença irá substituir a cláusula sétima, sempre que houver 

descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso 

de vencimento antecipado do contrato.

No presente caso, o autor fundamenta a sua cobrança ao inadimplemento 

contratual e, portanto, conforme expresso na CLÁUSULA OITAVA, deve 

esta substituir a CLÁUSULA SÉTIMA, já que esta estipula os encargos 

financeiros da normalidade (fls. 32, vrs.). Portanto, no presente caso deve 

ser aplicada a cláusula oitava em detrimento da cláusula sétima.

Analisando-se os ENCARGOS FINANCEIROS DO INADIMPLEMENTO, 

devidamente previstos na CLÁUSULA OITAVA, verifico que os pactuantes 

cumularam a comissão de permanência com os juros moratórios, a taxa 

efetiva de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois) por cento, 

conforme as respectivas incidências já descritas em parágrafo acima.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o 

tema por diversas vezes, inclusive sobre a sistemática dos Recursos 

Repetitivos.

Em um primeiro momento, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte 

tese sobre a legalidade da Comissão de Permanência, seus limites legais e 

sobre a possibilidade ou não de sua cumulatividade com outros encargos 

e juros, senão vejamos:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS 

AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 

OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 

VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA 

CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO 

CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O 

princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação 

obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que 

diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, 

a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa 

do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência 

para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título 

de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) 

juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o 

percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) 

juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 

2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. 

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de 

comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto 

quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do 

contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios 

jurídicos consagrado nos artigos 139 e 140 do Código Civil alemão e 

reproduzido no artigo 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de 

nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se 

impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e 

parcialmente provido. (REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010).

Avançando sobre a questão, mais uma vez o Superior Tribunal de Justiça, 

em sede de julgamento de recurso submetido à sistemática dos Recursos 

Repetitivos, posicionou-se no sentido da não cumulatividade da comissão 

de permanência com outros encargos remuneratórios ou moratórios, 

senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO 

INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. 

EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 

PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão 

de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos 

remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 

2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a 

compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro 

(Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 

4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao 

Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a 

remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer 

cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 

2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas 

instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale 

dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança 

pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles 

que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente 

contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os 

procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços 

adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 

3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários 

para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas 

em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A 

Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) 

não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. 
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Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao início de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para 

os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e 

parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Tal proibição dá-se em razão de a comissão de permanência possui a 

natureza dúplice ou seja, abrange tanto a correção monetária como os 

juros (AgRg no REsp 758.572/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO 

MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA 

TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 06/10/2008).

Neste mesmo sentido, restou pacificado o entendimento atual do Superior 

Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - EMBARGOS 

MONITÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE 

CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO 

ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Consideram-se preclusas as 

matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão 

agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. 

Adequada a deliberação monocrática no que concerne ao não acolhimento 

da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois inexistentes quaisquer 

omissões ou contradições no acórdão proferido pelo Tribunal a quo, 

ficando afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do NCPC. 3. Nos 

termos do decidido no Resp. nº 1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 

543-C do CPC/1973, a estipulação de juros remuneratórios em taxa 

superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do 

consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas 

quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa 

praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma 

espécie. 3.1. Conformidade do acórdão recorrido com a orientação 

consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, analisando 

as peculiaridades do caso concreto, manteve a sentença que limitou os 

juros remuneratórios à taxa média de mercado, para não ensejar a 

reformatio in pejus. 4. A comissão de permanência, cujo valor não pode 

ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios, exclui a cobrança 

dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual no período de 

inadimplência. Súmula 472/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no 

AREsp 1156621/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/08/2018, DJe 17/08/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME 

DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA 

COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO 

REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A capitalização mensal 

dos juros nos contratos bancários em periodicidade inferior a 1 (um) ano é 

admitida naqueles firmados após 31/03/2000, data da primeira edição da 

Medida Provisória n. 2.170-36/2001, então sob o n. 1963-17, desde que 

expressamente pactuada. No entanto, conforme se extrai do acórdão 

recorrido, a capitalização de juros não está expressamente pactuada, por 

conseguinte, não pode ser cobrada pela instituição financeira. Assim 

sendo, a inversão de tal julgado demandaria a análise dos termos do 

contrato, vedada nesta esfera recursal extraordinária, em virtude do óbice 

contido nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 

2. Consoante entendimento assente na 2ª Seção desta Corte Superior, 

admite-se a comissão de permanência durante o período de 

inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao 

percentual fixado no contrato (Súmula nº 294/STJ), desde que não 

cumulada com a correção monetária (Súmula nº 30/STJ), com os juros 

remuneratórios (Súmula nº 296/STJ) e moratórios, nem com a multa 

contratual. 3. O Tribunal de origem limitou a taxa de juros à taxa média de 

mercado, porque eram abusivos. Desse modo, alterar o entendimento do 

acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas, e interpretação 

de cláusulas contratuais, que é vedado em razão do óbice das Súmulas 5 

e 7 do STJ. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, relatora a Ministra Nancy Andrighi, 

submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no 

sentido de que: "a) O reconhecimento da abusividade nos encargos 

exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e 

capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o 

ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual". No presente caso, foi reconhecida a 

cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, 

sendo viável a descaracterização da mora. 5. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1183716/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

Evidencia-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está 

devidamente pacificado nos termos dos Enunciados dos verbetes das 

súmulas n. 30, 294, 296 e 472.

O Enunciado do verbete da súmula n. 472 do STJ traz de forma clara a 

aludida proibição, uma vez que assevera que “A cobrança de comissão 

de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade 

dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Portanto, conclui-se que, nos termos da CLÁUSULA OITAVA, a Comissão 

de permanência, cujo valor não pode ser maior do que a soma dos 

encargos remuneratórios, deve incidir durante o período de 

inadimplemento contratual, a partir do vencimento e dos valores 

inadimplidos, nos termos em que foi pactuada, devendo esta substituir os 

encargos financeiros de normalidade pactuados na cláusula sétima, sem a 

incidência dos juros moratórios ou compensatórios e multa contratual 

(alíneas A e B).

Deixo de conhecer o pedido sobre repetição do indébito, uma vez que o 

mesmo fora procedido em sede de contestação e não em ação própria ou 

reconvenção, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.

Da mesma forma, não vislumbro outras nulidades a serem declaradas.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o pedido 

contido na inicial, para CONDENAR os requeridos L.J.C. OLIVEIRA-ME, 

LEANDRO JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA e 

AURORA RODER DE OLIVEIRA, de forma solidária, ao pagamento ao 

requerente BANCO DO BRASIL S/A, de débito proveniente do Contrato de 

Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex, n. 055.107.534, referente às 

parcelas contratuais não adimplidas que, durante o período de 

inadimplemento contratual, deverá incidir a Comissão de Permanência, 

conforme cláusula oitava, em substituição à cláusula sétima, sem a 

incidência dos juros moratórios ou compensatórios e multa contratual, cujo 

montante deverá ser apurado em procedimento de liquidação judicial.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO os 

requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que os fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, que deverão ser atualizados na data do efetivo 

pagamento, em de conformidade com o art. 85, §2º e art. 86, parágrafo 

único, ambos, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado e não sendo requerida a liquidação de 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações devidas.

P. R. I. Cumpra-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Seja conferida urgência no feito, que data do ano de 2012 e, bem por isto, 

se encontra inserido na META 02 de julgamento do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 717054 Nr: 12471-42.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 Vistos em Correição.

Trata-se ação comum ajuizada por AGUINALDO PEREIRA DA SILVA em 

face de BANCO ITAUCARD S.A., ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que firmou com o réu um contrato de financiamento em que 

são cobradas tarifas excessivamente onerosas. Assim, requer seja 

declarada a nulidade de cláusulas abusivas constantes no contrato e, em 

consequência, das cobranças provenientes das mesmas, bem como a 

condenação da demandada a devolver em dobro os valores que 

considera injustos, além da reparação por danos morais que alega sofrer. 

Pugna ainda pela aplicação do CDC e os benefícios da justiça gratuita.

Foi conferida a gratuidade judicial ao requerente e determinada a citação 

do réu, fl. 46.

Na contestação, a parte demandada defende a legalidade das tarifas 

cobradas, a inexistência de ato ilícito de sua parte e a inexistência de 

danos indenizáveis. Juntou documentos, fls. 53/78.

Réplica apresentada pelo autor, fls. 82/86.

Instadas a se manifestar sobre o interesse e viabilidade de se produzir 

outras provas nos autos, as partes requereram o julgamento antecipado 

da lide (fls. 95 e 98).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória.

Na ausência de irregularidades a sanar ou nulidades a declarar, passo 

diretamente a análise do mérito.

A revisão judicial de contratos é admissível em casos especialíssimos, 

pois impera o princípio da força obrigatória. A teoria da imprevisão, que 

era aplicada em função dos princípios gerais dos contratos e que foi 

inserida no artigo 6, inciso V, do CDC, parte do princípio pela própria 

denominação jurídica da ideia de imprevisão. Como ensina Orlando Gomes,

 “exige-se que a alteração das circunstâncias seja de tal ordem que a 

excessiva onerosidade da prestação não possa ser prevista. Por outras 

palavras, a imprevisão há de decorrer do fato de ser a alteração 

imprevisível do estado de fato determine a dificuldade de o contratante 

cumprir a obrigação, por ter se tornado excessivamente onerosa a 

prestação. A modificação quantitativa da prestação há de ser tão vultosa 

q u e ,  p a r a  s a t i s f a z ê - l a ,  o  d e v e d o r  s e  s a c r i f i c a r i a 

economicamente.”(Contratos 12a edição, Forense, pág 41).

Pela lição, a alteração das circunstâncias impossibilitaria o cumprimento do 

contrato, pois o contratante sucumbiria economicamente. Caso, assim, não 

fosse considerado, haveria prejuízo ao princípio da intangibilidade do 

conteúdo dos contratos e consequente insegurança dos negócios 

jurídicos.

Importaria verificar, ainda, para o caso, se a parte autora tinha noção das 

condições do negócio jurídico objeto da ação ao qual se sujeitou, no 

sentido de se verificar se foi induzida a erro, mas tal é incontroverso, 

porque embora alegue não ter recebido uma cópia do contrato formulado 

ou ciência dos termos contratados, pode-se notar sua assinatura (não 

impugnada) no referido documento (fl. 62), que consta, ainda, às 

cláusulas “25” e “27”, informações de impressão de duas vias da cédula e 

possibilidade de requisição de segunda via mensagem de texto “sms”, 

impondo-se a aplicação do princípio da obrigatoriedade do cumprimento 

dos contratos (pacta sunt servanda) como consequência da presunção 

de que houve adesão espontânea e voluntária das partes ao contrato, 

com completa ciência de seus termos.

Outrossim, a inicial sequer contém especificação detalhada de quais 

seriam as cláusulas que pretende ver declaradas nulas, dificultando até 

mesmo a análise da questão para fins de tutela jurisdicional.

Mencionou o autor em sua petição inicial, bem como na réplica, cobrança 

de “Tarifa de Cadastro”, “T.A.C.” (taxa de abertura de contrato), “T.E.C. 

(taxa de emissão de carnê/boleto)”, “Serviços de Terceiros”, “Taxa de 

Retorno”, “Registro de Contrato” e “Tarifa de Avaliação de Bem”, Taxa de 

Abertura de Crédito”, além de juros nela inseridos, aduzindo serem todas 

ilegais.

 Cumpre, no momento, destacar que intimada a manifestar interesse na 

produção de provas, acabou o autor por pedir julgamento antecipado, 

denotando que não tinha como solucionar o ponto controverso 

apresentado sobre o qual não é possível presumir verossimilhança.

 É certo que está pacificado o entendimento de que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica aos contratos bancários, nos termos da Súmula 297 

do STJ, mas, ainda que fossem apreciadas as supostas ilegalidades 

mencionadas pela parte autora na inicial, temos que suas alegações não 

merecem amparo, ao menos em parte.

Nesse sentido, de início, importa destacar que as instituições financeiras 

estão livres para adotar ou pactuar taxas ou índices de mercado em seus 

contratos, de modo que o fato dos juros remuneratórios terem sido 

estipulados em patamar superior à 12% ao ano, por si só, não caracteriza 

abusividade, prevalecendo o entendimento pacificado pela Súmula n. 382 

do STJ nesse sentido.

Ainda, sobre a capitalização prevista (cláusulas “3.10” e “3.10.3”) no 

negócio vale dar nota que, neste aspecto, também prevalece o 

entendimento da legalidade, pois, em que pese a vedação prevista na 

Súmula 121 do STF (salvo os casos em que há lei específica, como o das 

cédulas de crédito rural, industrial e comercial, ou, então, com fundamento 

na Medida Provisória n. 2.170/2001), deve ser considerado o entendimento 

já pacificado pelo STJ, que se traduz pela seguinte citação:

“Esta Corte já firmou o entendimento de que, nos contratos firmados por 

instituições financeiras, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 

31/3/2000, é possível a incidência de capitalização mensal dos juros, 

desde que expressamente pactuada. Portanto, para sua cobrança, é 

necessário estar evidenciado que o contrato fora firmado após 31/3/2000 

e que o referido encargo tenha sido expressamente pactuado”(AgRg 

Resp 785927/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4aT).”

E, nessa linha, não há nenhuma discussão nestes autos de que o 

presente contrato é anterior à referida data.

Aliás, cabe aqui a observação de que, desde a edição da Medida 

Provisória nº 1.963, em 30/03/00, que é legalmente possível a 

capitalização de juros, ainda mais se em periodicidade inferior a um ano, 

nos termos do disposto no respectivo art. 5º, que coloca que: “Nas 

operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano”.

Referida Medida Provisória, após ser sucessivamente reeditada, culminou 

com a edição da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23/08/01, que ainda se 

encontra em vigor, por força do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 

11/09/01. Logo, perfeitamente possível a capitalização de juros.

Seguindo, no que toca às taxas administrativas reclamadas pelo autor 

como indevidas, vê-se à fl. 63 que dele foram cobradas, apenas: tarifa de 

cadastro (R$ 690,00), Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 194,00) e Registro 

de Contrato (RS 170,00), em um total de R$ 1.054 (um mil e cinquenta e 

quatro reais), pelo que, por óbvio, deve ser indeferido o pedido de 

declaração de nulidade quanto às demais, suscitadas pelo autor na inicial.

Não incidiu na cobrança ao requerente, ressarcimento de: serviço de 

terceiros, gravame eletrônico, promotora de vendar, seguro de veículo, 

seguro de proteção financeira, despesa de serviços bancários, conforme 

se observa na documentação apresentada pela instituição ré, e, não foi 

comprovada a cobrança de taxa de retorno, suscitada pela parte autora 

na inicial.

Nesse passo, sustenta o reclamado que a cobrança de taxas e tarifas 

realizadas é lícita.

Segundo decisão proferida no RE 1.251.573/RS em 28.08.2013, de fato, 

permanece legítima a estipulação de TARIFA DE CADASTRO, cobrada do 

consumidor no caso, a qual remunera o serviço de:

"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta 
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de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", conforme Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011.

No mesmo julgado, foram fixados os seguintes entendimentos:

 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DEALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/ REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. 

RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência 

não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou 

moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de 

relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição 

simples do indébito independe da provado erro (Enunciado 322 da Súmula 

do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela 

Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 

Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços 

bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a 

orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições 

financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a 

regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a 

norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos 

voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela 

instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, 

em30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para 

pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em 

norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução 

CMN3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É 

lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre 

Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento 

acessório ao mútuo principal, sujeitando o aos mesmos encargos 

contratuais. 10.Tesespara os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos 

contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 

Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura 

de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para 

o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 

concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais 

tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e 

da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o 

mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido”(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, 

DJe24/10/2013) (g. n.).

Portanto, a TARIFA DE CADASTRO questionada e cobrada pela parte 

requerida é válida, eis que não há prova da existência de relacionamento 

anterior entre as partes, de forma que o contrato questionado deve ser 

considerado como o início da relação entre consumidor e a instituição 

financeira, cabendo à parte autora tal demonstração já que em relação a 

parte requerida se trataria de prova de fato negativo (ausência de 

contratação anterior) e, portanto, diabólica, ao passo que a parte autor 

poderia comprová-la facilmente, com a mera juntada aos autos dos 

contratos entabulados anteriormente entre as partes, ou boletos de 

pagamento relativos a outro financiamento ou outra contratação prévia 

entre as partes, o que não foi por ele feito nestes autos para afastar a 

validade de tal tarifa segundo o entendimento do e. STJ.

No caso vertente, não há cobrança de TAC e TEC, as quais não seriam 

válidas, eis que o contrato é posterior a 30.04.2008.

Quanto à TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS prevista no contrato e 

cobrada do autor, tem previsão em Resolução do Banco Central, não se 

inferindo sua abusividade, conforme também já decidiu o e. STJ, nos 

seguintes termos:

“Arrendamento mercantil. Ação declaratória de inexistência de dívida, c.c 

repetição de indébito e pedido de liminar para não inclusão dos dados da 

autora nos órgão de proteção ao crédito. Procedência. Contrato que exibe 

características próprias. Direito do réu de recuperar o capital investido, os 

encargos incorridos e de obter o lucro esperado. Entrega antecipada do 

bem que não extingue a obrigação de pagar o saldo residual, com 

abatimento do valor de venda do veículo. Ausência de suporte para 

devolução simplista do valor residual garantido. Cobrança de tarifa de 

cadastro. Admissibilidade. Matéria apreciada pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recursos especiais representativos de 

controvérsia. Despesas a título de inclusão de gravame eletrônico e de 

ressarcimento de despesa de promotora de venda. Legalidade. Expressa 

previsão contratual. Resoluções nºs. 3.518/2007, 3693/2009, 3.919/2010 

e 3.954/2011. Recurso provido. O arrendamento mercantil financeiro é 

modalidade no qual se fixam as contraprestações e demais pagamentos 

previstos para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado 

durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um 

retorno sobre os recursos investidos. Rompido o contrato por culpa da 

autora, o saldo credor ou devedor será feito com apuração da diferença 

entre o preço da venda e o montante da obrigação não liquidada, não 

havendo suporte para pedido de devolução simplista do valor residual 

garantido. O C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a legalidade da 

cobrança de tarifa de cadastro por ocasião do julgamento do REsp nº 

1.251.331/RS.A cobrança de despesas a título de inclusão de gravame 

eletrônico, tarifa de avaliação de bem se de ressarcimento de despesa de 

promotora de venda é legal, havendo expressa disposição contratual e de 

conformidade com as normas baixadas pelo Banco Central (Resoluções 

nºs .  3 .518/2007,  3693/2009,  3 .919/2010 e  3 .954/2011)” 

(0012294-10.2012.8.26.0602 Apelação - Relator: Kioitsi Chicuta - 

Comarca: Sorocaba - Órgão julgador: 32ª Câmara de Direito Privado - Data 

do julgamento: 13/03/2014) (g.n.).

No Recurso Especial 1.251.331-RS, para os efeitos do art. 543-C, do CPC, 

na fixação das teses, constou: “... Com a vigência da Resolução 

CMN3.518/207, em 30.4208, a cobrança por serviços bancários 

prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente 

previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária”.

E como constou do voto da Ministra Relatora Maria Isabel Galotti:

“Reafirmo o entendimento acima exposto, no sentido da legalidade das 

tarifas bancárias, desde pactuadas de forma clara no contrato e atendida 

regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco 

Central, ressalvado abuso devidamente comprovado, caso a caso, em 

comparação com os preços cobrados no mercado. Esse abuso há de ser 

objetivamente demonstrado, por meio da invocação de parâmetros 

objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a 

mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do 

magistrado. Anoto que o Banco Central do Brasil divulga os valores 

mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e a média das diversas 

tarifas cobradas pelos bancos, o que permite, a exemplo do que já ocorre 

com os juros remuneratórios, em conjunto com as demais circunstâncias 

de cada caso concreto, notadamente o tipo de operação e o canal de 

contração, aferir a eventual abusividade, em relação às práticas de 

mercado, das tarifas cobradas. O Custo Efetivo Total (CET) cumpre o 

objetivo, perseguido pelas entidades de defesa do consumidor, de 

esclarecer o somatório dos encargos incidentes sobre o mútuo. A meu 
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ver, em nada acrescentaria à transparência do pacto suprimir do contrato 

as informações referentes ao detalhamento da taxa real de juros, tarifas 

de serviços e tributos, embutindo todas as despesas sob a rubrica "juros", 

para obter a mesma informação, já expressa no contrato, do CET. Um 

exemplo prático ilustra a questão: a Tarifa de Avalição de Bens dados em 

Garantia (permitida pela Resolução CMN3.919) somente é cobrada, por 

motivos óbvios, em caso de veículo usado. Atualmente, o custo deste 

serviço de avaliação constará em item separado contrato. A prevalecer o 

entendimento de que as tarifas devem integrar taxa de juros, de duas uma: 

ou os juros de financiamento de veículo usado serão maiores dos que os 

cobrados em caso de veículo novo ou a taxa de juros do financiamento do 

veículo novo será inflado por custo de avaliação desnecessária...” (g.n.).

As instituições financeiras divulgam tabelas com os valores das tarifas 

cobradas e, como acima já exposto, estão sujeitas às deliberações do 

Conselho Monetário Nacional e à fiscalização do Banco Central do Brasil.

Daí por que não há justificativa para a restituição da tarifa de avaliação do 

bem dado em garantia.

A autonomia da vontade se fez presente, pois, ao que consta dos autos, a 

iniciativa de contratar partiu do requerente, podendo ter dispensado o 

serviço.

Contudo, no que se refere a ultima tarifa elencada, qual seja, de 

REGISTRO DE CONTRATO, os últimos posicionamentos jurisprudenciais se 

direcionam no sentido de considerar as taxas acima enunciadas 

manifestamente abusiva ao consumidor, pois toda a análise necessária a 

concessão do crédito constitui ônus da instituição mutuante, não se 

tratando de serviço prestado em prol do mutuário-consumidor (CDC, art. 

6º, inc. III, c/c art. 51, inc. IV, § 1º, inc. II).

Quanto aos valores de REGISTRO DE CONTRATO, não foi demonstrada 

sua expressa previsão nas normas do Conselho Monetário Nacional a 

autorizar cobrança e, além disso, infere-se que estão relacionadas à 

garantia instituída em benefício da instituição financeira no contrato, 

sendo, assim, de seu interesse esse registro.

Não se pode admitir que as instituições financeiras cobrem taxas do 

consumidor para diminuir riscos que são inerentes à sua própria atividade.

Aqui deve ser observado o disposto no art. 51, IV do CDC, que dispõe que 

são nulas de pleno direito as cláusulas que estabelecem obrigações que 

colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

Não houve cobrança de serviço de terceiros, conforme documento 

juntado à fl. 63, cuja incidência demandaria prova pelo réu de que 

realmente incorreu na despesa, demonstrando, ainda, quais serviços 

estariam inclusos.

É caso, portanto, de reconhecimento da nulidade da cobrança da tarifa de 

REGISTRO DE CONTRATO (R$ 170,00), com a consequente devolução 

dos valores pagos sob essas rubricas, devidamente corrigidos e 

calculados segundo os juros e demais encargos previstos no contrato 

firmado entre as partes, eis que diluídos nas parcelas do financiamento.

No entanto, ainda que se tenha reconhecido a abusividade das cláusulas 

que estabelecem a cobrança das tarifas objeto da lide, impõe-se a 

restituição de forma simples, a teor do entendimento pacífico do e. STJ no 

sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor 

somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

Salvo essas tarifas ilegais de natureza administrativa, a pretensão da 

parte autora só mereceria amparo no que se referisse à cobrança de 

multas superiores a 2% ou eventual cobrança de comissão de 

permanência cumulada com correção monetária, juros moratórios, 

remuneratórios e/ou multa justamente pela proteção que o Código do 

Consumidor lhe empresta.

 No entanto, como já colocado, a parte autora não fez nenhum específico 

apontamento de quais seriam as cláusulas contratuais em que tais abusos 

estariam presentes, assim como não apresentou cálculos que 

embasassem qualquer valor a ser devolvido ou indenizado, e sequer 

mencionou a ocorrência, em seu caso, da indevida cumulação da 

comissão de permanência com correção monetária, multa ou juros de 

qualquer espécie.

 Ademais, o que se percebe é que não há preocupação da parte autora 

em apontar concretamente os alegados abusos ou ilicitudes cometidas 

pela parte requerida, tendo se limitado a argumentos genéricos, que 

ignoram as normas que regem o funcionamento do sistema financeiro 

nacional e princípios jurídicos fundamentais, embora evidentemente 

relativos, tais como os da proteção do ato jurídico perfeito e do direito 

adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/88 e art. 6º da Lei de Introdução ao Código 

Civil), da segurança jurídica (art. 5º caput da CF/88), da autonomia da 

vontade e do pacta sunt servanda.

Acrescente-se que, ainda que se entenda cabível a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor ao contrato objeto da ação, nos termos da 

Súmula297 do STJ, tem-se que, a proteção do contratante mais fraco, com 

direito à revisão dos contratos nos casos de adoção de práticas e 

cláusulas abusivas (art. 6º, IV do Código de Defesa do Consumidor), lesão 

ao consumidor (art. 6º, V do Código de Defesa do Consumidor) e 

onerosidade excessiva decorrente de fatos supervenientes (art. 6º, V, in 

fine, do Código de Defesa do Consumidor), não pode ser encarada como 

um direito potestativo, ou, em termos menos jurídicos, como um verdadeiro 

“cheque em branco” concedido ao consumidor. Colocada a questão em 

outros termos, se a parte autora, mesmo sabendo que os juros do 

mercado financeiro são livres e elevados, preferiu utilizar o crédito 

disponibilizado pela ré, certamente o fez de forma consciente, não 

demonstrando, em momento algum, da redação de sua inicial, que não 

tivesse conhecimento do mercado financeiro, (ou seja, que era 

inexperiente) ou que estivesse em situação de estado de necessidade.

Bem a propósito vale lembrar a lição de Humberto Theodoro Júnior, de que:

 “sem o respaldo da segurança jurídica na contratação dos negócios 

jurídicos, anula-se o próprio princípio da legalidade, criando-se 

verdadeiras armadilhas, na vida contratual. Isto porque, admitida a 

instabilidade do vínculo produzido pelo contrato, não teria o contratante 

conhecimento prévio e reflexivo das conseqüências de seu negócio, daí 

surgindo um clima de incerteza e intranqüilidade, correspondente a um 

quadro de profundo antagonismo com a dinâmica constitucional (...) A 

função social do contrato, estabelecida a partir dos postulados, da boa-fé 

objetiva e da lealdade entre os contratantes não pode ser entendida, 

obviamente, como algo incompatível com a segurança jurídica. Sem essa 

segurança é claro que não se viabiliza a realização concreta dos 

fundamentos e objetivos permanentes do Estado Democrático de Direito, 

onde a preservação do ato jurídico perfeito e do direito adquirido se 

apresenta como condição sine qua non da estabilidade das relações 

sociais, mediante projeção prática do conhecimento antecipado e reflexivo 

dos atos, fatos e conseqüências por eles desencadeadas, à luz do 

critério da previsibilidade (...) A segurança jurídica é, pois, para o 

ordenamento constitucional, um alicerce sobre o qual se assentam todos 

os demais princípios fundamentais. Apresenta-se como o “fruto final do 

Estado de Direito”, já que é dela que surge o clima geral que permite o 

desenvolvimento e a civilização; e, por isso mesmo, as pessoas 

razoavelmente cultas têm sempre a convicção de que “nenhum valor 

isolado, por mais valioso que seja, vale o sacrifício da segurança jurídica” 

(“Direitos do Consumidor”, Ed. Forense, 2000, pp. 14-15).

Ressalte-se, novamente, que a parte autora não quis fazer provas de 

suas alegações, conforme manifestou expressamente na réplica (fl. 86) e 

petição posterior (fl. 98).

Quanto ao pedido indenizatório, não obstante os prejuízos 

extrapatrimoniais que a parte autora diz ter experimentado, a questão não 

demonstra ser caso de dano moral indenizável, mas apenas do dissabor 

de ter de ingressar na via judicial para ver reconhecido seu direito. 

Ademais, não há notícia nos autos de qualquer circunstância excepcional 

a ensejar sofrimento psicológico.

 Resta tão somente o descumprimento contratual, que não enseja, a nosso 

ver, a reparação de danos morais. Não havendo, no caso, violação aos 

direitos de personalidade, não há configuração do dano extrapatrimonial. 

Como vem, a propósito, decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "o 

inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos 

patrimoniais: não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que 

os deveres de um negócio frustrado" (STJ REsp nº. 201.414/PA Terceira 

Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).

Não se vislumbra qualquer desdobramento ou prejuízo moral à parte 

autora a caracterizar ofensa a direito da personalidade, mas sim mero 

aborrecimento. A existência de dano moral deve ficar reservada, 

evidentemente, para as situações em que a moral da pessoa é 

efetivamente abalada.

Desse modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral exige uma 

lesão efetiva a bens jurídicos ligados à esfera dos direitos de 

personalidade (vida, integridade corporal, liberdade, honra etc.). Trata-se, 

portanto, de um dos dissabores a que todos estamos submetidos, e que 

não enseja o ressarcimento por dano.

Portanto, nos limites do pedido e respeitadas as condições acima 

expostas, consubstanciado no contrato e nos comprovantes de 

pagamento das parcelas, deve a parte requerida restituir essa prestação 
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à parte autora.

Em face de todo o exposto, resolvendo o mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação promovida por AGUINALDO PAREIRA DA 

SILVA em face de BANCO ITAUCARD S.A., APENAS, para declarar nula a 

cláusula contratual que estabelece a cobrança da tarifa de “registro de 

contrato”, CONDENANDO a ré a restituir a parte autora o valor 

correspondente, de forma simples, acrescido dos encargos contratuais 

que incidiram sobre tal valor em cada prestação paga, com juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária 

pelo INPC desde a assinatura do contrato, apurando-se o valor do débito 

por meros cálculos aritméticos, na forma do art. 509 do CPC.

De outro modo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano 

moral, nos termos da fundamentação retro.

Reconhecida a nulidade da cobrança da tarifa, determino que a parte 

requerida promova o recálculo das prestações vincendas no prazo de 20 

dias, se houver, expurgando-se o valor da tarifa aqui reconhecida como 

ilegal, das parcelas ainda a serem pagas pela parte autora.

Diante do princípio da causalidade, CONDENO ainda a parte demandada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 719189 Nr: 232-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 232-69.2013.811.0003 (719189)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Indefiro neste momento o pedido de conversão do feito em execução, 

considerando que tão somente a não localização do requerido não 

autoriza a conversão dos autos, pois ainda assim, o requerido haveria de 

ser intimado para pagar voluntariamente a dívida.

Deste modo, considerando que esgotada todas as vias para localização 

do requerido, já tendo sido inclusive feito buscas de endereços por meio 

do sistema INFOJUD e BACENJUD, determino sua citação por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, para que conteste o feito no prazo legal.

Transcorrido o prazo sem apresentação de defesa, nomeio à Defensoria 

Pública como curadora especial do requerido, devendo contestar a ação 

no prazo legal.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 405851 Nr: 1564-47.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO ANTONIO CARVALHO, ELISETE CASTRO 

CONCEICAO, LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAI MAGGI SCHEFFER, GRUPO BOM 

FUTURO, FAZENDA FILADELFIA, INACIO MODESTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT, LEONARDO ROSSATO - OAB:8810-B/MT, 

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 Autos n° 1564-47.2008.811.0003 (405851)

Ação Indenizatória

Sentença.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

Trata-se de Ação de Descumprimento de Contrato c/c Indenização por 

perdas e danos, lucros cessantes, emergentes, dano material, moral e 

dano em ricochete, proposta por CELIO ANTONIO CARVALHO, ELISETE 

CASTRO CONCEIÇÃO e LYNDAYANE CASTRO CARVALHO, em face da 

dos requeridos GRUPO BOM FUTURO – ERAI MAGGI SCHEFFER E 

OUTROS (FAZENDA FILADÉLFIA) e INÁCIO MODESTO FILHO, todos 

devidamente qualificados.

Em resumo, alega a parte autora que foi procurado pelo requerido INÁCIO 

MODESTO FILHO, responsável técnico e administrativo do GRUPO BOM 

FUTURO – ERAI MAGGI SCHEFFER E OUTROS (FAZENDA FILADÉLFIA), 

também requerido. Na referida visita o mencionado requerido pediu que o 

autor fosse até o seu escritório da Fazenda Bom Futuro para que 

fechassem o contrato de produção agrícola que era objeto das tratativas 

anteriores.

Salienta a parte autora que imediatamente foi até o escritório do requerido 

INÁCIO MODESTO FILHO, ocasião em que acertaram sobre as cláusulas 

do suposto contrato, nas seguintes condições: o autor plantaria na área já 

arrendada (323 hectares) na região de Tesouro/MT, no ano de 2006/2007 

e, nas safras seguintes plantaria na área da Bom Futuro. Teriam pactuado 

ainda que o autor deveria produzir entre 20.000 a 30.000 pontos de Capim 

Ruziziensis e que, o pagamento seria realizado em 10 (dez) parcelas de 

R$100.000,00 (cem mil reais), com vencimento a partir de 28 de fevereiro 

de 2007, isso é, o pagamento se iniciaria mesmo antes da colheita. Por fim, 

acordaram que o GRUPO BOM FUTURO forneceria o adubo para o plantio.

Assevera ainda que iniciou a realização da prestação do serviço contrato, 

contudo, posteriormente, necessitou de aplicação da segunda fase de 

adubo (cobertura), na quantidade de 240 toneladas, momento em que 

procurou o requerido INÁCIO MODESTO FILHO e o mesmo prometeu que 

iria enviar o produto em breve, em três viagens, contudo expirou o prazo e 

o adubo não foi enviado, além disso não conseguia entrar em contato com 

o requerido, de modo que não podendo mais esperar adquiriu o adubo por 

conta própria e realizou o término do plantio.

Contudo, passado um tempo, recebeu a notícia do requerido INÁCIO 

MODESTO FILHO que não iria mais precisar dos serviços da parte autora, 

pois o Grupo resolveu plantar na área própria da Fazenda, 

comprometendo apenas a ajudar a vender a semente colhida, vindo, 

assim, de acordo com a parte autora, a descumprir o contrato, bem como 

não ajudou na venda das sementes, gerando enormes prejuízos à parte.

 Assim, na exordial, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento 

das indenizações referente aos supostos danos morais no valor de 

R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), bem como ao pagamento dos 

danos materiais referentes ao equivalente ao valor do contrato, ao valor 

da safra, lucros cessantes e emergentes, dano em ricochete, totalizando 

o valor de R$15.900.000,00 (quinze milhões e novecentos mil reais).

Documentos que acompanham a petição inicial (fls. 24/195).

 Em decisão de fls. 198 este Juízo deferiu o pedido de Justiça Gratuita da 

parte autora.

A parte requerida GRUPO BOM FUTURO – ERAI MAGGI SCHEFFER E 

OUTROS (FAZENDA FILADÉLFIA), devidamente citada, apresentou a sua 

contestação (fls. 203/238) e requerido INÁCIO MODESTO FILHO, também, 

ciente da presente ação apresentou contestação (fls. 249/280).

 Os requeridos alegaram várias preliminares.

No mérito, em síntese, defenderam que o suposto contrato foi 

unilateralmente desenvolvido pelo requerente, uma vez que jamais houve 

qualquer pré-disposição dos requeridos nesse sentido.

Alegaram ainda que o engenheiro agrônomo INÁCIO MODESTO FILHO não 

possui qualquer tipo de outorga ou poder de gestão administrativa que lhe 

autorize contratar ou firmar compromisso em nome da empresa.

Salienta que na verdade, foi o contrário, o requerente CELIO ANTONIO 

CARVALHO que insistentemente procurava o Sr. Inácio a fim de pactuar 

parceria ou uma relação negocial, porém nenhum momento houve 

contrapartida dos requeridos.

Fundamentaram que o autor ajuizou a presente ação com manifesta má-fé 

devido a ausência de argumentos sólidos, sem quaisquer amparo factual e 

legal, com o único intuito de enriquecer sem justa causa, ou seja, 

ilicitamente.

 Além disso, impugnam cada ponto levantado pelos autores na peça 

vestibular, e com base na ausência de provas pede pela improcedência 

total da presente ação e pela condenação do autor ao pagamento de multa 
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pelo suposta litigância de má-fé.

A parte autora apresentou impugnações às mencionadas contestações 

(fls. 243/246 e 290/294).

Houve audiência de conciliação (fls. 301).

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou o seu parecer (fls. 

304/306).

Decisão interlocutória de fls. 309/309v este Juízo INDEFERIU TODAS AS 

PRELIMINARES arguidas pela parte requerida.

Houve audiência de instrução e julgamento (fls. 373/385).

Devolução de Carta Precatória para a oitiva de testemunhas (fls. 428/430 

e 467/469).

A parte autora apresentou as suas razões finais (fls. 479/490).

Por sua vez, a parte requerida, também, apresentou as suas alegações 

finais por memoriais (fls. 491/498 e 499/515).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Considerando que todas as matérias preliminares já foram analisadas e 

julgadas durante o trâmite processual, passo diretamente para a questão 

de mérito.

 1) DO MÉRITO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, resto convicto pela 

improcedência da presente ação, visto que não logrou êxito o demandante 

em comprovar a existência do contrato VERBAL em comento. Nos 

seguintes termos:

É sabido que o Código Civil admite, com base no princípio da liberdade 

contratual, a realização de contratos verbais, contudo para que 

judicialmente seja declarado a existência dessa relação negocial, exige 

prova harmoniosa e inequívoca do que foi firmado verbalmente.

Nesse sentido, observa-se que, em anexo a petição inicial, a parte autora 

juntou diversos documento, sendo eles: fotografias da área plantada, 

várias notas fiscais de insumos adquiridos para a realização do trabalho 

agrícola, contratos particulares de arrendamento rural, notas fiscais de 

compra de combustíveis, notificação relacionada a cobrança de dívidas, 

matérias jornalísticas e, por fim, termo de rescisão de contrato de trabalho, 

no entanto todas essas provas demonstram apenas que houve a 

plantação de Capim Ruziziensis pela parte autora na referida área 

arrendada na região de Tesouro/MT, de modo que não há qualquer 

informação que demonstre algum vínculo ou participação da parte 

requerida em relação a esses documentos, como, por exemplo, alguma 

assinatura ou promessa escrita, visto que em todos documentos 

consta-se apenas menção, de forma isolada, ao nome do autor CELIO 

ANTONIO CARVALHO.

Deste modo, não é possível concluir pelos referidos documentos de que 

as tratativas iniciais resultaram na concretização de algum ajuste.

Importante salientar que das testemunhas ouvidas em juízo, nenhuma 

presenciou a realização do contrato verbal, apenas informaram que teve 

conhecimento do contrato, porém por informações prestadas pelo próprio 

autor CELIO ANTONIO CARVALHO, além disso, apenas confirmaram saber 

da existência de relação de contratual e de supostas conversas entres as 

partes, contudo não apresentaram nenhuma especificação ou clareza 

sobre os ajustes e condições.

 Por fim, vale constar que a prova testemunhal produzida no feito também 

não se afigurou uníssona e robusta no sentido de ter havido o ajuste em 

comento entre as partes, uma vez que houve testemunhas que de forma 

veemente apresentou ter conhecimento do contrato e, por outro lado, teve 

outras testemunhas de mesmo valor probatório que disse em depoimento 

que não houve qualquer negócio jurídico, que não é prática da empresa 

realizar contratos ou parcerias verbais e são quatros donos/chefes que 

finalizam qualquer acordo.

Deste modo, em não tendo havido comprovação suficientes do contrato de 

safra em tela, merece integral improcedência a presente ação, pois não há 

que falar reparação de danos materiais e morais, sem que tenha apurado 

a realização do negócio jurídico, pois tal situação afastada a possibilidade 

de reparação, por inexistente do dever de indenizar, no moldes do art. 927 

do Código Civil.

 Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência atual:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Embora aceitável a forma verbal 

do contrato de locação, o acerto entre as partes deve ser corroborado 

por provas, no caso, não produzidas pela Sucessão autora. 2. 

Reconhecimento, em ação conexa, da existência de compromisso de 

compra e venda do imóvel entre as partes. 3. Confirmação da sentença 

que julgou improcedente a ação de despejo, porém, afastada a 

condenação da autora por litigância de má-fé. APELAÇÃO PROVIDA EM 

PARTE. (Apelação Cível Nº 70075318121, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 

17/05/2018). (TJ-RS - AC: 70075318121 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Data de Julgamento: 17/05/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE 

NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVADO. ÔNUS 

DA PROVA. INCUMBE AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. Segundo dispõe 

o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus 

de provar o fato constitutivo do direito pleiteado. No caso em apreço, 

competia ao recorrente demonstrar a relação jurídica firmada entre as 

partes, nos termos alegados na inicial, o que não ocorreu. Logo, resta 

claro que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, razão 

pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10701110252163001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de 

Julgamento: 14/08/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 22/08/2014)”

Além do mais, com base nos princípio da segurança jurídica, da boa-fé e 

do equilíbrio contratual, possuo o entendimento de que não é possível 

comprovar judicialmente a realização de um contrato verbal de tão alto 

valor, isso é, em torno de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), com 

provas predominantemente testemunhais.

Principalmente, considerando o que indica a regra de experiência 

subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, negócio 

desse tipo e de tal conteúdo econômico não se faz de modo verbal, 

principalmente, considerando que supostamente as partes estavam dentro 

de um “escritório”, isso é, possuíam todos os instrumentos necessários 

para a concretização do acordo por escrito, principalmente, considerando 

que o autor é a muito tempo profissional do referido ramo de produção e 

da prestação de serviço, não se trata de pessoa simples e ignorante que 

não entende nada de direito obrigacionais.

 Portanto, verificando que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus 

probatório, nos termos do art. 333 , I , do CPC, impõe-se a improcedência 

do pedido de reparação por danos morais e materiais expostos na peça 

vestibular.

2) DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ.

Salienta a parte requerida que o autor deve ser condenado por litigância 

de má-fé, por essa ação tratar de uma aventura jurídica, pelo fato de que 

o autor sabia que não tinha o mínimo direito, além de se fundamentar em 

meras suposições e conjecturas, no intuito de se enriquecer sem justa 

causa.

Não deferido a condenação da parte autora por litigância de má-fé, posto 

que ela não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do 

dolo da parte, o que não houve nos autos.

 Pois não se configura dolo processual por litigância de má-fé quando a 

parte, na propositura da ação, age no regular exercício de interesses que 

considera legítimos, utilizando-se de argumentos que, naquele momento, 

acredita serem jurídicos e válidos para o resguardo de suas pretensões.

 Esse é justamente o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO SOCIETÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. MERA 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JURÍDICAS. DOLO PROCESSUAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. A mera pretensão de discutir ou rediscutir questões jurídicas, ainda que 

com a apresentação de teses equivocadas, não configura litigância de 

má-fé, que exige, para sua aplicação, a comprovação do dolo processual, 

inexistente no caso concreto.

II. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – Processo AgRg no Ag 1271929 RS 2010/0015849-3, Orgão 

Julgador T4 - QUARTA TURMA, PublicaçãoDJe 24/11/2010, Julgamento 16 

de Novembro de 2010, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR)”

Dessa forma, NÃO HÁ COMO CONDENAR a parte autora por multa por 

litigância de má-fé.

Decido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, por 

consequência extingo o presente feito com resolução do mérito, o que 

faço com supedâneo no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 
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bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme 

estabelece o art. 85, §2º e §8º do NCPC, visto que pela natureza da 

causa, não vislumbro que este feito tenha exigido do advogado da 

requerida a realização de um trabalho excessivo e desgastante. PORÉM a 

execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do 

NCPC, em vista da parte autora SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 26/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 433531 Nr: 2196-05.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI TORREMOCHA FIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉGIS PITHAN PAGNUSSATT 

- OAB:8992-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 PROCESSO N° 2196-05.2018.811.0003 (Cód. 433531)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Indefiro o pedido de chamamento do feito à ordem (fls. 150), 

considerando que os autos ficaram paralisados de maio de 2016 até o 

presente momento, não ocorrendo nenhum ato processual, razão pela 

qual o requerido não recebeu nenhuma intimação.

Quanto ao julgamento antecipado da lide, verifica-se sua inviabilidade, 

porquanto os autos se alongam desde 2010, até o momento nenhuma das 

partes juntaram aos autos cópia do contrato que se busca a revisão.

Ante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, considerando 

que o Banco requerido possui maiores condições de trazer aos autos 

cópia do contrato em discussão, determino que junte-o aos autos no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Com relação à preliminar de prescrição e decadência arguida, tem-se que 

sua apreciação só poderá ser feita com a juntada do contrato, o que fora 

determinado acima, razão pela qual postergo sua análise.

Transcorrido o prazo supra, vista à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias e em seguida voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 721360 Nr: 2382-23.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CELESTINO ALVES, MARIA MADALENA DE 

SANTANA TEORODO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLUMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA, ALFA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINNY MORAES SALES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT15313, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:SP/153621

 PROCESSO N° 2382-23.2013.811.0003 (Cód. 721360)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Indefiro o pedido de reserva de valores para pagamento de honorários 

contratuais requerido às fls.185/186, ante a ausência de previsão 

contratual para tanto.

Considerando a informação trazida na referida petição de que às partes 

estariam formalizando um acordo extrajudicial, intime-os para que no prazo 

de 05 (cinco) dias informe a veracidade do alegado.

Após, voltem os autos conclusos para análise do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 711670 Nr: 6691-24.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS CANDEIAS SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernado Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 PROCESSO N° 6681-24.2012.811.0003 (Cód. 711670)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de pedido de redução dos honorários periciais feito pela parte 

requerida às fls. 170.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se ter havido a proposta de 

redução do valor dos honorários periciais em outra oportunidade, 

conforme consta em fls. 160/161, sendo que fora acompanhada de 

planilha pormenorizada das horas dispendidas para a realização do 

trabalho técnico, e ainda assim não houve concordância da parte 

requerida.

Pois bem.

Em primeiro lugar, verifica-se proporcional e razoável o valor proposto 

para a realização da perícia, inclusive trazendo aos autos planilha 

pormenorizada das horas dispendidas para a realização do trabalho.

Por fim, constata-se nos autos que foi a parte requerida que requereu a 

realização da perícia, conforme petição de fls. 107/108, devendo arcar 

com o ônus da prova requerida, nos termos do artigo 95 do Código de 

Processo Civil.

Deste modo, ACOLHO o valor dos honorários periciais proposto pela 

perita, devendo a parte requerida efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor proposto às fls. 160/161 no prazo de 15 (quinze) dias, 

tudo em conformidade com o artigo 465 do Código de Processo Civil, sob 

pena de preclusão da prova pericial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 900637 Nr: 5479-55.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSNDA, LUSINETH COELHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA SEGURADORA S/A, JOLUMA 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SÁ FREIRE MARTINS - 

OAB:7362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR SALES FERNANDES - 

OAB:2050/AC, ALINNY MORAES SALES FERNANDES - 

OAB:OAB/MT15313, RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - 

OAB:238706/SP, ROGERIO APARECIDO SALES - OAB:SP/153621

 PROCESSO N° 5479-55.2018.811.0003 (Cód. 900637)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Defiro o pedido da utilização de prova emprestada feito às fls. 328, para 

que com o aporte da oitiva da testemunha Thiago Adriano dos Santos nos 
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autos em apenso, seja imediatamente trasladado cópia para estes autos.

Defiro também o requerimento para juntada de cópia integral do Inquérito 

Policial instaurado pela DPJC de Jaciara-MT para apuração dos fatos em 

discussão, bem como de todas as providências requeridas no caderno 

investigativo junto a outros órgãos públicos.

Para tanto, oficie-se à Delegacia de Polícia da Comarca de Jaciara-MT 

requisitando tais documentos, a serem juntados nos autos em até 30 

(trinta) dias.

Quanto ao pedido para autorizar que a Secretaria deste juízo expeça de 

ofício Alvará de Levantamento dos valores referentes a pensão alimentícia 

deferida às fls. 87/88, tão logo sejam vinculados aos autos, verifico a 

necessidade de tomar medida que melhor atenda os interesses do menor, 

autor da ação, pois ainda que autorizado a expedição do referido alvará 

de ofício pela Secretaria deste Juízo, ante o grande acumulo de processos 

nesta Vara, a finalidade do pedido não será satisfeita integralmente, qual 

seja, a celeridade no recebimento da pensão alimentícia.

Deste modo, verifico que se será mais célere e atenderá melhor sua 

finalidade alimentar, o depósito da pensão alimentícia diretamente na conta 

da responsável legal do autor, indicada às fls. 206, o que determino que 

se faça a partir do próximo mês, ficando desde já, autorizado o 

levantamento de valores já vinculados ao feito em favor da guardiã do 

autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 896722 Nr: 4213-33.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, MARTA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROSSETTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N° 4213-33.2018.811.0003 (Cód. 896722)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Verifico que o autor comprovou a distribuição do feito pelo sistema PJE, 

entretanto, não comprovou ter solicitado a remessa dos autos a este juízo, 

o que determino que se faça em 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de fls. 87, determinando que se anote na capa dos autos e 

no sistema Apolo que o feito se trata de segredo de justiça.

Quanto a correção da etiqueta lateral do processo, verifico que o vício já 

foi sanado, eis que consta corretamente o nº 4213-33/2018.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 793962 Nr: 11883-30.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE BETINI ANTUNES 

PAGANINI - OAB:59247

 PROCESSO Nº 11883-30.2015.811.0003 (793962)

SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação Indenização por Danos Morais movida por Valter Novais 

em desfavor de Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta o autor que adquiriu no dia 05 de setembro de 2013 uma 

passagem de ônibus da empresa requerida, cuja saída se daria na 

rodoviária de Joinville/SC no mesmo dia às 19hr20min, com destino esta 

Comarca.

Afirma que no momento do embarque no ônibus, teria sido impedido pela 

requerida de embarcar porque um amigo seu, que também faria a mesma 

viagem, estaria tentando levar uma máquina de lavar no bagageiro do 

ônibus, permanecendo o requerente e seu amigo na rodoviária, pois não 

tinham lugar para ficar.

Diante da impossibilidade de trazerem à máquina de lavar, seu amigo teria 

a vendido por preço irrisório, a fim de embarcarem em outro ônibus da 

requerida no dia seguinte.

Relata que neste segundo ônibus tiveram que fazer uma baldeação na 

rodoviária de Curitiba/PR, onde ficaram esperando por mais 12 horas até 

embarcarem no segundo ônibus, para só então virem até esta cidade.

Por conta disto, o autor alega que sofreu imenso constrangimento e abalo 

emocional, tendo que ficar horas em uma rodoviária onde não conhecia 

ninguém ou sequer possuía parentes.

À empresa requerida, regularmente citada, contestou o feito às fls. 64/73, 

alegando preliminarmente decadência no direito do autor em reclamar vício 

na prestação do serviço, ausência do dever de reparação de danos, 

porquanto não praticou qualquer ato ilícito.

O autor por sua vez, impugnou o feito às fls. 87/89, refutando as teses 

apresentadas na contestação, sem, contudo, aduzir fatos novos.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é 

juridicamente possível. Presentes os pressupostos processuais.

O processo se encontra maduro para decisão e não se faz necessária 

dilação probatória, porquanto a prova documental traz a exata dimensão 

do mérito do feito, o que oportuniza abreviamento de rito na forma do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando toda a prova carreada aos autos, denota-se indiscutível a 

aplicação do disposto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, portanto, deve ser regida por suas normas.

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, sendo o promovente 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicada em seu favor a 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, tendo em vista a documentação juntada aos autos.

Quanto a preliminar de decadência prevista no artigo 26 do Código de 

Defesa do Consumidor, tenho que razão não assiste à requerida, pois o 

autor não pleiteia a reparação de vício na prestação do serviço, mas sim 

reparação moral de suposto ato ilícito praticado por ela, cujo prazo 

prescricional é regulado pelo artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, 

vejamos:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3o Em três anos: (...)

V - a pretensão de reparação civil; (...)”

Deste modo, verifica-se que a pretensão indenizatória do autor ainda não 

alcançou a prescrição, eis que ajuizou a presente ação antes sequer de 

ter sido completado dois anos do suposto ato ilícito.

Já com referência a este, verifica-se que o pedido deve ser julgado 

improcedente, pois não restou demonstrado a prática de qualquer ato ilícito 

por parte da requerida, pois o autor não conseguiu demonstrar nos autos 

que ela o impediu de viajar, ainda que sozinho, no dia 05 de setembro de 

2013, tendo sido mera deliberalidade sua acompanhar seu amigo, que só 

foi impedido de viajar por tentar transportar uma máquina de lavar.

A inversão do ônus da prova não desincumbe por total o autor de 

comprovar os fatos que alega, devendo a inversão recair tão somente 

sobre fatos cuja prova só pode ser produzida pela outra parte, de modo 

que deveria o autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com relação ao fato de ter que aguardar por doze horas uma baldeação 

na rodoviária de Curitiba/PR, verifico também a ausência de ato ilícito, pois 

além de se tratar de mero aborrecimento – fato não indenizável pela 

jurisprudência majoritária -, o autor tinha plena ciência da realização da 

baldeação, conforme consta de forma clara nos bilhetes de passagens 

juntados às fls. 15, tanto que na reclamação feita junto ao PROCON (fls. 

11), relatou que aceitou da reclamada a passagem com a baldeação, ainda 

que contrariado com tal fato, de modo que não pode vir a juízo reclamar 

por algo que tinha pleno conhecimento, cujas condições foram aceitas.

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, ante a inexistência de ato ilícito.

Condeno o autor ao pagamento das taxas e custas processuais, bem 

como em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 393731 Nr: 7266-08.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINA CHAGAS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS, 

FLAVIO NISTAL SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, MAURICIO AUDE - OAB:4667/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:MT/9247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 PROCESSO N° 2007/355 (Cód. 393731)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Tendo em vista que o perito retro nomeado informou estar impossibilitado 

de realizar a perícia por motivo de foro íntimo e pessoal, nomeio a empresa 

FORENSE LAB, na pessoa dos seus Diretores, para realizar a perícia 

química e médica necessária nos termos da decisão de fls. 287/288, 

devendo ser intimada através do e-mail contato@forenselab.com, nos 

termos do artigo 465, §2º do novo CPC, onde deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 438481 Nr: 7148-27.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA DOS SANTOS ME, SHEILA DOS 

SANTOS ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a requerer o 

que entender de direito, no prazo legal, conforme r. decisão de fls.93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 762081 Nr: 14538-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAIR DIVINO DA SILVA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PRATES LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO - 

OAB:OAB/MT 18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre Exceção de Pré-executividade de fls.66/68, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 439078 Nr: 7745-93.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 730668 Nr: 11230-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, COOPERSERRA 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:MT/10.752 -B, CAMILA STOFELES CECON SANTANA - 

OAB:OAB/MT 16.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, DANIEL DE AGUIAR ANICETO - OAB:232.070/SP, 

GABRIEL GAETA - OAB:, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257.907/SP, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Cód. 730668

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

em face da decisão de fls. 99/101, formulado às fls. 102/104.

 Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC.

A parte contrária se manifestou às fls. 109/111.

É o relatório. Decido.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material).

 Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos, porém os rejeito, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

 Intime-se a autora para manifestar o que entender de direito em 05 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 449356 Nr: 4535-97.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEISS E NAKAYAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILLIAN ALVES DA SILVA E CIA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, MÁRCIO ANTONIO 

GARCIA - OAB:MT/12104, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - 

OAB:13965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES 

- OAB:13772, BRUNO GARCIA PERES - OAB:MT/14.280-B, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Vistos.

 HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorário conforme pactuado.

Arquivem-se, ante a desistência do prazo recursal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 816704 Nr: 1800-18.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PAULA COSTA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

o fim de CONDENAR a ré a pagar ao autor a título de Danos Morais o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção pelo INPC a partir desta 

data, nos termos da Sumula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil.Confirmo a Liminar deferida as 

fls. 38/39.Custas e honorários pelo réu, estes últimos fixo em 10 % do 

valor da condenação, nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo 

Civil.P. R. I. C.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018. 

Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 777703 Nr: 5335-86.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA REZENDE PORTELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:OAB/MT6938, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22819, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8123/PR

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos formulados na 

petição inicial, e faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil.Revoga a tutela deferida às fls. 

33/34.Custas e honorários pelos autor, estes últimos fixo em 10 % do 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 §2º do Código de 

Processo Civil, todavia, fica a cobrança suspensa por força da 

concessão do pedido de gratuidade.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 389082 Nr: 2715-82.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA JUSSARA HOPPE, EVANDRO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre Exceção de Pré-executividade de fls.158/160, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 802648 Nr: 15452-39.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A M/T

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DECLARAR a indevidos os valores cobrados a titulo de 

mora, multas e demais encargos moratórios, referente a dívida discutida, 

durantes o período do bloqueio, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré a pagar à parte autora a importância de R$ 

3.000,00 (trê mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Confirmo a Liminar deferida as fl. 60/60 versos. 

Custas e honorários pelo réu, estes últimos fixo em 10 % do valor da 

condenação, nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo Civil.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018. Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 824265 Nr: 4356-90.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DAVID GONZALES GALLARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV- EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:MT/19177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de tão-somente DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários pelo réu, estes últimos fixo em 10 % do 

valor da condenação, nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo 

Civil.P. R. I. C.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018. 

Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 296546 Nr: 11255-95.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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 PARTE AUTORA: MANUEL AVELINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249, RUBENS PEREIRA FAGUNDES - OAB:2181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT, THIAGO RODRIGUES CUSTÓDIO - OAB:OAB/MT 

10.693

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO a Dr. THAYLANE BENEVIDES DA SILVA, 

OAB/MT nº 23479/O, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os autos que se encontram com carga, sob pena de busca e 

apreensão, além de perder o direito à vista fora de cartório e multa 

correspondente à metade do salário mínimo, tudo em conformidade com o 

artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 818662 Nr: 2446-28.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIONE BUENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÇO ALVARO COSTA FILHO, LOIDE 

MIRANDA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar 

a Contestação de folhas nº 77/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 281230 Nr: 4673-16.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SOTTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:MT/ 7870

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para que 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

deferimento de fls.264.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 715717 Nr: 11025-04.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SOARES LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO REYNOLD FALAVINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN DORNELAS - 

OAB:OAB/SP 155.388, JORGE GERALDO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP327.382, MARCELO NAVARRO VARGAS - OAB:99999/SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 774120 Nr: 3962-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIDA DE SOUZA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 798404 Nr: 13662-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

-ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

o fim de CONDENAR a ré a pagar ao autor a título de Danos Morais o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção pelo INPC a partir desta 

data, nos termos da Sumula 362 do STJ e juros de mora de 1¢ ao mês a 

partir da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários pelo réu, 

estes últimos fixo em 10 % do valor da condenação, nos termos do art. 85 

§2º do Código de Processo Civil. P. R. I. C.Transitada em julgado, 

certifique-se e intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que de direito.Decorrido o prazo, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias.Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 

2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 813979 Nr: 869-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA, DIVERSA 

CORRETORA DE CEREAIS LTDA EPP, SILVANA SILVESTRE DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MG 44698

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar acerca do petitório de fls. 194/200, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 452147 Nr: 7326-39.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CANDIDA MASSAGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS, 

WALDIRENE ALVES PEREIRA FARIAS, RADDEC INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA - EPP, SALVIANO FERREIRA FARIAS, SIDNEY GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 
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 ESPECIFICAR PROVAS

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 433434 Nr: 2099-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R E COMERCIO DE FILTROS LTDA ME, 

REGINALDO VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEOVANNA CHRISTINA S 

MENDONCA SACHET - OAB:MT/8808

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.102, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 426940 Nr: 9120-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA QUANA, ITAMAR 

REDIGOLLO FARHAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:MT/10.757

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.131, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 273918 Nr: 5607-08.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ULIVAR FAVRETTO, JEREMIAS FERRAZ 

DE ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUIZ HOLLENBACH - 

OAB:4736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18.396 MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar acerca do petitório de fls. 497/501, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 816242 Nr: 1658-14.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:21019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos formulados na 

petição inicial, e faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários pelo autor, estes 

últimos fixo em 10 % do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 

§2º do Código de Processo Civil, todavia, fica a cobrança suspensa por 

força da concessão do pedido de gratuidade.P. R. I. C.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007565-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Código Processo nº. 1007565-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

autora na pessoa do patrono constituído, para emendar a inicial juntando 

aos autos o extrato detalhado com histórico de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido . Rondonópolis-MT, 18 

de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007525-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOL PANAMBY AGROEMPRESARIAL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ALVES DA FONSECA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001702-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS C GRACA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001702-79.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou, intime o 

requerido para se manifestar acerca do pedido de desistência da ação 

formulado pelo requerente (Id. 15078023), no prazo de 05 (cinco) dias. II – 

Havendo decurso de prazo com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. III – Cumpra. Rondonópolis, 26 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004036-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo: 1004036-86.2017.8.11.0003. Segue anexo o termo de 

audiência. Rondonópolis, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIEITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010544-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO CORREA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (RÉU)

MARIO CESAR DA SILVA ALVARES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010544-14.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis, 

26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010331-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON GALVAN SPERANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010331-08.2018.8.11.003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído os autos, para emendar a 

inicial, juntando as faturas correspondentes aos meses de julho/2017, 

agosto/2017, setembro/2017 e outubro/2017, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido (artigo 321, do CPC). 

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009919-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GRIPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. L. SILVEIRA - ME (EXECUTADO)

MARCOS VINICIUS LEORATO SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009919-77.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP de seu endereço e do 

requerido, cumprindo assim as determinações constantes na Resolução 

nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo 

de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, do 

CPC). Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis, 26 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010270-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA CANDIDO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 101270-50.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP de seu endereço cumprindo 

assim as determinações constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias 

sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). Após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010111-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK SANTOS ABES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010111-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis, 26 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010106-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SALMEN HAMZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO(A))

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

EDER BARBOSA BORGES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1010106-85.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que não houve o requerimento para concessão das benesses da 

gratuidade da justiça e tampouco a comprovação de eventual 

hipossuficiência, intime o autor, na pessoa do patrono constituído para 

proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Cumpra. Rondonópolis, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010184-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DALVIO TSCHINKEL OAB - MS2039 (ADVOGADO(A))

JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL CORREIA SANTOS OAB - 

MS10645 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

LUCAS VILELA SALDANHA OAB - MS22627 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA (REQUERIDO)

RAIMUNDO DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

IZABEL COELHO SIDONI (REQUERIDO)

JUCYMARA COELHO SIDONI (REQUERIDO)

ANTONIO SIDONI (REQUERIDO)

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

ANTONIO SIDONI JUNIOR (REQUERIDO)

MARIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA OAB - MS17283 (ADVOGADO(A))

ANGELA APARECIDA BONATTI OAB - MT9644/O (ADVOGADO(A))

ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR OAB - MS21474 (ADVOGADO(A))

JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE OAB - MS12872 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1010184-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada. Após, devolva ao Juízo Deprecante com as nossas 

homenagens. Rondonópolis, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010240-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GASPARINO AVANILDO CORDEIRO (AUTOR(A))

ROSENILDA BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0016484A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES VIEIRA (RÉU)

ISABEL PEREIRA GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES FERREIRA OAB - 850.530.231-15 (REPRESENTANTE)

AGUIMAR GOMES PEREIRA OAB - 079.682.051-15 (REPRESENTANTE)

ADELIA GOMES PEREIRA OAB - 487.430.111-87 (REPRESENTANTE)

ARAMIZ GOMES PEREIRA OAB - 074.736.301-30 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MARIA GOMES FERREIRA OAB - 850.530.231-15 (REPRESENTANTE)

ARAMIZ GOMES PEREIRA OAB - 074.736.301-30 (REPRESENTANTE)

EDILEUSA SOARES DO NASCIMENTO (CONFINANTES)

AGUIMAR GOMES PEREIRA OAB - 079.682.051-15 (REPRESENTANTE)

ADELIA GOMES PEREIRA OAB - 487.430.111-87 (REPRESENTANTE)

JOSE GOMES VIEIRA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010240-15.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Retifique 

Sra. Gestora o polo passivo da lide fazendo constar: “Espólio de José 

Gomes Vieira e Espólio de Isabel Pereira Gomes representados por Maria 

Gomes Ferreira”. II - Intime a patrona dos requerentes, Dra. Fabiula 

Andreia Ciarini Viott, para regularizar sua a representação processual, 

vez que a procuração constante no Id. 16098474, não lhe confere 

poderes para o presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-a 

ainda, para que no mesmo prazo alhures concedido, informe se o Dr. 

Bruno Antônio Mendes da Silva, é o patrono do requerente Gasparino 

Avanildo Cordeiro ou se será representada pela causídica que subscreve 

a petição. Caso seja representado pela advogada, regularize a 

representação processual no prazo supra. III – Intime a requerente 

Rosenilda Borges dos Santos pleiteia a concessão da assistência 

judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios. Dessa forma, intime a requerente, na pessoa de 

seu patrono, regularmente constituído para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do imposto 

de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS. IV – Melhor análise 

detida aos autos verifica-se que não consta no caderno processual autos 

o memorial descritivo e a planta/mapa do imóvel que pretende usucapir. 

Dessa forma, intime os requerentes para que traga aos autos os referidos 

documentos, no mesmo prazo alhures concedido, sob pena de 

indeferimento o pedido (artigo 32, do CPC). V – Cumpra. Rondonópolis, 26 

de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010580-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDISON FURLANETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS PRISCILA SANTOS GREGORIO OAB - SP416401 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010580-56.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis, 

26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001584-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001584-06.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Considerando a 

realização da Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo e. Tribunal 

de Justiça, designo o dia 06 de novembro de 2018 às 15h40 para 

audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos seus 

respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de poderes 

para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de seus 

constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis, 26 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001623-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001623-03.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Considerando a 

realização da Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo e. Tribunal 

de Justiça, designo o dia 06 de novembro de 2018 às 15h40 para 

audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos seus 

respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de poderes 

para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de seus 

constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis, 26 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001724-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001724-40.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Considerando a 

realização da Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo e. Tribunal 

de Justiça, designo o dia 06 de novembro de 2018 às 15h40 para 

audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos seus 

respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de poderes 

para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de seus 

constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis, 26 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004198-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA AVELINA DELGADO DO PINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBIA GABRIELA DELGADO DURO OAB - 011.036.931-90 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004198-18.2016.8.11.0003. Vistos etc. Nos termos do 

artigo 3º, §10, II, do Decreto Lei nº 911/69, determino a baixa da restrição 

do veículo (placa QBB6551) pelo Sistema RenaJud. Intime o credor para 

informar a existência de inventario ou negativa de distribuição judicial e 

extrajudicial, juntando o termo de inventariante, se existente, bem como 

proceder o depósito da diligência do Sr. Meirinho (R$ 1.960,00 - Num. 

4716913) no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra. 

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000274-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PRIMO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000274-62.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro a tentativa de 

localização de bens em nome do devedor José Primo da Silva, portador do 

CPF nº 174.077.451-53, pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da 

transferência nos veículos existentes. Cumprida a determinação judicial 

com a efetivação de bloqueio de veículos, intime o executado por ARMP e 

a exequente, na pessoa de seu patrono constituído, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002551-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002551-85.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 15283625 e, ante a concordância do credor no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 

15677908. Cumpra a Sra. Gestora as demais determinações constantes 

na decisão do Id. 15167059. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008875-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L J LAVA JATO UNIAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008875-57.2017.8.11.0003. Vistos etc. Sobre os 

documentos juntados pela requerida quando da especificação das provas, 

manifeste a autora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Rondonópolis – MT, 

26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001092-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDELSINA MOREIRA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001092-48.2016.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

já fora realizada consulta juntos aos sistemas disponíveis ao juízo para 

localização do endereço da devedora (Num. 9018894), cuja diligência 

realizada no endereço obtido restou infrutífera, indefiro o pedido do credor 

do Num. 15879974. Intime o exequente para que promova a citação da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001155-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOURA GAZOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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.Processo nº 1001155-39.2017.8.11.0003. Vistos etc. Cumpra 

integralmente a decisão proferida no Id. 14865058, intimando o autor 

pessoalmente na forma lá determinada. Expeça o necessário. 

Rondonópolis – MT, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009877-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (RÉU)

B2X CARE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA. (RÉU)

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009877-62.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o autor pleiteia que a citação da requerida Microsoft Mobile Tecnologia 

Ltda, ocorra em diferentes andares, determino a expedição de Carta 

Precatória para a Comarca de São Paulo/SP, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para citação da 1ª ré, no endereço informado no Id. 15884349. II – Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000006-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER JOSE BERNARDES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000006-08.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a credora 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, no tocante a citação do devedor, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do §1º, do artigo 485, do 

CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000810-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000810-39.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007180-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE TELPIZOV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA OAB - MT21728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000765-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAGRADA FAMILIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECSANDRA DE OLIVEIRA FIGUEREDO (RÉU)

NIVALDO JOSE FRANCISCO (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora para manifestar, no prazo legal, 

acerca da correspondência devolvida ID nº. 15049916.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005535-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORLANDO PEREIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711462 Nr: 6472-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISE CRISTINA PRADOS FORTE, ELFF, 

EDER LINCOLN FORTE, EDER LINCOLN FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 .Dessa forma, a fim de que as partes não venham alegar cerceamento de 

defesa ou ausência de efetiva entrega da tutela jurisdicional, determino a 

citação de ÉDER LINCOLN FORTE, para compor a lide na qualidade de 

litisconsorte passivo necessário.Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 30 de julho de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 345931 Nr: 1376-59.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO, SEBASTIAO 

SIMPLICIO GOULART, FABIANA DOS ANJOS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PISTORI, MARIA DOLORES RIBEIRO 

PISTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 DO DR. RICK ANDREI VIEIRA, PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

DEVOLVER OS AUTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 

22.10.2018, SOB PENA AS PENAS DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 825440 Nr: 4783-87.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES REIS MUNHOZ, DJALMA CUNHA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO GEREMIAS GENOUD JUNIOR para ciência do 

inteiro teor da decisão de fls. 445/446 e providências que lhe couber, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717962 Nr: 13409-37.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 

(SINOTRUK CUIABÁ), ELECSONIC COMERCIO LTDA (SINOTRUK DO 

BRASIL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CABRERA 

GALBIATI - OAB:OAB/PR 31.167, LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT, VALDEMAR BERNARDO JORGE - OAB:OAB/PR 25.668

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE 

DIREITO PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, OS 

AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 780444 Nr: 6378-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LISBOA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18.071-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE 

DIREITO PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, OS 

AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820474 Nr: 3141-79.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL 

- OAB:19492/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210137

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE 

DIREITO PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, OS 

AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732426 Nr: 12637-40.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERANISALDA CAMILO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - OAB:3497-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE 

DIREITO PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, OS 

AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 452122 Nr: 7301-26.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ CEZARIO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:SP/138190

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 
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EG. TJMT, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE 

DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807126 Nr: 17059-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 807126

Vistos etc.

 Defiro os pedidos constantes à fls. 92 e 94 e determino a realização de 

pesquisa com a utilização dos Sistemas Bacenjud e Infojud para busca do 

atual endereço do executado, bem como a suspensão do andamento do 

feito até 27/12/2018.

Decorrido o lapso suspensivo, dê-se vista ao credor para manifestação.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781376 Nr: 6723-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA A. M. B. CHAVES-ME -REFRAUTO AR 

CONDICIONADO AUTOMOTIVO E AGRÍCOLA, MARLA GEORGEA 

MAZIERO BORGES, CARLA ANGELICA MAZIERO BORGES, ARMANDO 

PEREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 781376

Vistos etc.

Defiro o pedido de busca do atual endereço dos requeridos, com utilização 

do Sistema Bacenjud.

Vindo as informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 744429 Nr: 4614-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGIOCARDIS - DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICA 

GOIÂNIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES BORGES RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:19114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 744429

Vistos etc.

Defiro o pedido da requerente à fls. 49, para consulta mediante pesquisa 

via Sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud buscando informações sobre o 

atual endereço da parte ré.

Vindo aos autos as informações da pesquisa alhures deferida, dê-se vista 

à autora para manifestação.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738702 Nr: 1148-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA, JORGE LUIZ DURANTE 

ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:108.762/MG

 CD. PROC. 738702

Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 203/204, para realização de 

penhora on line nas contas da executada com a utilização do Sistema 

Bacenjud, devendo ser observado o valor constante à fls. 204.

Após, dê-se vista dos autos à parte credora para manifestação, em 

05(cinco) dias.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 753739 Nr: 9667-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ RONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 753739

Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos listados à fls. 69, 

vez que não cabe ao Judiciário, salvo situações excepcionais, requisitar 

informações junto a repartições públicas sobre endereço e/ou sobre a 

existência de bens dos requeridos. No caso, não se vislumbra qualquer 

excepcionalidade a autorizar tal atuação do Juízo.

No entanto, defiro a busca do atual endereço do requerido com a 

utilização dos Sistemas Infojud e Bacenjud.

 Vindo as informações, dê-se vista à requerente, para manifestação em 

05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824920 Nr: 4590-72.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GIOVANIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 824920

Vistos etc.

 Defiro os pedidos constantes à fls. 42 e 43 e determino a realização de 

pesquisa com a utilização do Sistema Bacenjud para busca do atual 

endereço da parte ré, bem como a suspensão do andamento do feito até 

27/12/2018.

Decorrido o lapso suspensivo, dê-se vista ao credor para manifestação.
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Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 780123 Nr: 6237-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 780123.

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo requerente à fls. 70, para a realização de 

busca do atual endereço do requerido pelos Sistemas Bacenjud e Infojud.

 Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 394034 Nr: 7585-73.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI, MARLENE 

BALBINOTTI MASIERO, CERJO MASIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 394034.

Vistos etc.

1.0 - Ante o manifesto desinteresse do credor (fls. 223) determino o 

desbloqueio dos veículos descritos à fls. 124, 126, com a utilização do 

Sistema RenaJud.

2.0 - Intime o exequente para manifestar se possui interesse nos valores 

constritados nas contas bancárias dos devedores pelo Sistema BacenJud 

à fls. 157, no importe total de R$ 280,86, no prazo de 05 (cinco) dias.

3.0 - Considerando a manifestação do exequente à fls. 223, bem como os 

termos do artigo 139, V, do CPC, o qual prevê que cabe ao magistrado 

promover a qualquer tempo a autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista que a designação de audiência de conciliação não acarretará 

prejuízo a qualquer das partes e ante a ausência de pauta para a semana 

nacional de conciliação, designo o dia 28 de janeiro de 2019 às 14h20 

para a realização do ato.

Intime os devedores pessoalmente no endereço descrito na exordial.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 24 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 834947 Nr: 7046-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMARA APARECIDA MAGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:9377, WLADIS BORSATTO KUVIATZ - OAB:OAB/MT 10688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 .Código nº 834947.

Vistos etc.

Intime os subscritores do pedido à fls. 131 para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar a formalização da renúncia noticiada nos autos, vez que 

os documentos à fls. 131-v/132 estão ilegíveis e os descritos à fls. 

132-v/133 não constam comprovante de entrega ao destinatário e, a 

juntada do AR noticiado à fls. 131 não veio aos autos até a presente data.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752176 Nr: 8838-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 752176.

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à fls. 101, para a realização de 

busca do atual endereço do requerido pelos Sistemas Bacenjud e Infojud.

 Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 795378 Nr: 12551-98.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA, EDVALDO PEREIRA 

BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIAN TRANSPORTES LTDA-ME, SLE 

FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 16.221-A, VALDIR MATHEUS PAIVA DE 

SOUZA - OAB:34384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

DESCHERMAYER JUNIOR - OAB:72058

 Código nº. 795378.

 Vistos etc.

 Apesar da autora não ter logrado êxito em localizar o paradeiro da 

requerida GUIAN TRANSPORTES LTDA. - ME, (fls. 36, 62, 65 e 104), vê-se 

que ainda não fora diligenciado junto aos sistemas disponíveis ao juízo.

Assim, nos termos do artigo 256, §3º, do CPC, determino a consulta do 

atual endereço da requerida com a utilização do Sistema Bacenjud e 

Infojud.

Vindo as informações, cite a requerida nos endereços obtidos e ainda não 

diligenciados nos autos. Restando frustrada a tentativa de citação, ou 

sendo o endereço obtido o mesmo já diligenciado nos autos, desde já, 

defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do 

artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 823751 Nr: 4217-41.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMULA 1 COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

AILTON DE MACEDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 823751.

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à fls. 68, para a realização de 

busca do atual endereço dos executados pelos Sistemas Bacenjud e 

Infojud.

 Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao credor.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764400 Nr: 15516-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI RODRIGUES CARNEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/PR58.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 764400.

Vistos etc.

Defiro o pedido de busca do atual endereço do devedor, com a utilização, 

apenas, do Sistema BacenJud, disponível para tal finalidade.

Vindo as informações, dê-se vista ao credor para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 790372 Nr: 10378-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA, EDVALDO PEREIRA 

BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIAN TRANSPORTES LTDA - ME, SLE 

FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 16.221-A, WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

DESCHERMAYER JUNIOR - OAB:72058

 Código nº. 790372.

 Vistos etc.

 Apesar da autora não ter logrado êxito em localizar o paradeiro da 

requerida GUIAN TRANSPORTES LTDA. - ME, (fls. 53 e 87), vê-se que 

ainda não fora diligenciado junto aos sistemas disponíveis ao juízo.

Assim, nos termos do artigo 256, §3º, do CPC, determino a consulta do 

atual endereço da requerida com a utilização do Sistema Bacenjud e 

Infojud.

Vindo as informações, cite a requerida nos endereços obtidos e ainda não 

diligenciados nos autos. Restando frustrada a tentativa de citação, ou 

sendo o endereço obtido o mesmo já diligenciado nos autos, desde já, 

defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do 

artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 904139 Nr: 6595-96.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSÉ MARTINS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIRA VIEIRA DA SILVA, SUZANA DA 

SILVA ALVES, HUMBERTO ALVES DE ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO DERZE 

VILLALBA CARNEIRO - OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez atendidos os requisitos do artigo 300, do CPC, defiro a liminar 

pleiteada na inicial. Determino a baixa da restrição sobre o veículo, melhor 

descrito na inicial, junto ao Detran, pelo sistema Renajud.Cite como 

requer.Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 25 de 

outubro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 367784 Nr: 14281-96.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI BILHALVA, EDINALHA LOPES DA SILVA, JOSE 

ANTONIO TADEU GUILHEN, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO, SULINA SEGURADORA, IRB - BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE PIRES DE CAMARGO 

ELIAS - OAB:22349, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:OAB/MT16943A, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - 

OAB:13965/MT, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216/MT

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos.Cumpra a 

sr ª  Gestora ,  o  d ispos i t ivo  f ina l  da dec isão à  f l s . 

996/999.Intime.Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434093 Nr: 2759-96.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO, 

MARCILIO BISPO FERREIRA, VANESSA PEREIRA SILVA CÂNDIDO, 

NOEMIA ALVARES BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 .Código nº 434093.

Vistos etc.

Defiro o pedido de busca do atual endereço da devedora, ainda não citada 

- Vanessa Pereira Silva, com a utilização, apenas, dos Sistemas 

disponíveis ao juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e Infojud.

 Vindo as informações, dê-se vista ao credor para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738566 Nr: 1072-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHORNY VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILMAR SALES 
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MIRANDA, para devolução dos autos nº 1072-45.2014.811.0003, 

Protocolo 738566, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725266 Nr: 6220-71.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAKAS TRANSPORTE E COMERCIO LTDA- ME, 

SINVAL PEREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA 

- OAB:20945, Thiago Ranniere Rodrigues de Sousa - OAB:68827PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR AFONSO VILELA - 

OAB:OAB/MS 5.142

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERRIGTHON 

SANTOS OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 6220-71.2013.811.0003, 

Protocolo 725266, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819176 Nr: 2642-95.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA ALENCAR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON NOVAES 

PORTO, para devolução dos autos nº 2642-95.2016.811.0003, Protocolo 

819176, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824708 Nr: 4516-18.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T DE SOUZA GIL ME (METALTEC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERIKA FERNANDA 

G.P. ROCHA, para devolução dos autos nº 4516-18.2016.811.0003, 

Protocolo 824708, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764926 Nr: 15796-54.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAUSS MARTIN ANDORFATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA VISTA DO LAUDO PERICIAL DE 

FL. 295/312, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809176 Nr: 17718-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE LUCIANA DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 17718-96.2015.811.0003, Protocolo 

809176, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789200 Nr: 9888-79.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA NEVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

FERREIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 9888-79.2015.811.0003, 

Protocolo 789200, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751647 Nr: 8602-03.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON RUSSI DE ALMEIDA, LUANA RUSSI 

ALMEIDA, MONAISA KAMILA MONTEIRO GONÇALVES, RAFAEL CASTRO 

DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, RAFAEL RODRIGUES 

SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - 

OAB:MT/13082

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 8602-03.2014.811.0003, Protocolo 

751647, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732731 Nr: 12867-82.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YIDAC, MDDAC, AGNA APARECIDA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO ALVES VISNHIESKI, MERKS 

SARTOR DE OLIVEIRA- ME, MERKS SARTOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IGOR MORENO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 12867-82.2013.811.0003, 

Protocolo 732731, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825514 Nr: 4828-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

4828-91.2016.811.0003, Protocolo 825514, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856389 Nr: 1925-49.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ BONESSO FRUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS TEODORO 

DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 1925-49.2017.811.0003, 

Protocolo 856389, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44815 Nr: 1816-17.1989.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE ARAUJO, 

NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA MARCHETT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO CEREZZO PEREIRA 

FILHO - OAB:142.109/SP, EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO - 

OAB:9.378/DF, Felipe de Oliveira Santos - OAB:6745

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JONAS PIMENTEL 

BARBOSA NETO, para devolução dos autos nº 1816-17.1989.811.0003, 

Protocolo 44815, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 373044 Nr: 1454-19.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (EM LIQUIDACAO 

JUDICIAL - Atual Banco Sistema S/A), DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIZ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZANA CRISTINA 

FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9218/MT

 vistos etc. Ante os embargos de declação, intime a parte embargada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451693 Nr: 6872-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ABADIO RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LOJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:OAB/MT14909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA BEATRIZ 

PEREIRA MARCHIORO, para devolução dos autos nº 

6872-59.2011.811.0003, Protocolo 451693, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729739 Nr: 10386-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHEYLA MARA 

CORREA DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

10386-49.2013.811.0003, Protocolo 729739, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431632 Nr: 292-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, 

VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO, ERMES RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, FERNANDO MARTINS GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 17449-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 292-47.2010.811.0003, 

Protocolo 431632, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408178 Nr: 3870-86.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS, 

ALVANTINA BENTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON GOMES BENTO - 

OAB:2645/ TO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICK ANDREI 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 3870-86.2008.811.0003, Protocolo 

408178, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293670 Nr: 8223-82.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUBLA VALENTIM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR FRANCISCO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUNICE DE SOUZA, 

para devolução dos autos nº 8223-82.2002.811.0003, Protocolo 293670, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20021 Nr: 763-06.1986.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

763-06.1986.811.0003, Protocolo 20021, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824680 Nr: 4495-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS AUGUSTO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERIKA FERNANDA 

G.P. ROCHA, para devolução dos autos nº 4495-42.2016.811.0003, 

Protocolo 824680, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792712 Nr: 11409-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BONESSO FRUET, BONIFACIO 

RIBEIRO ROCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS TEODORO 

DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 11409-59.2015.811.0003, 

Protocolo 792712, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776881 Nr: 5011-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHEYLA MARA 

CORREA DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

5011-96.2015.811.0003, Protocolo 776881, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776911 Nr: 5021-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, IVANIR GODOI 

BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ex positis, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração, 

para fazer constar o que segue: “Ex positis, e de tudo mais que dos autos 

consta, julgo procedente o pedido formulado em sede de embargos 

monitórios propostos pela embargante. JULGO EXTINTO processo, com 

amparo no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da dívida, 

observando o que estabelece o artigo 20, § 3º, do CPC/73. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias”.Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 355090 Nr: 10071-02.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 Código nº. 355090 Vistos etc. 1.0 – DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DO EXECUTADO (fls. 366/370) O ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO 

DE ARAÚJO, qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão proferida à fls. 362/364, alegando a existência 

de omissão no julgado. (...) Ex positis, por não vislumbrar qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos 

de declaração interpostos. Mantendo a decisão em todos os seus termos 

e fundamentos. 2.0 – DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA CREDORA 

(fls. 371/374) D. F. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

decisão proferida à fls. 362/364, alegando a existência de omissões.(...) 

Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. 

Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 744718 Nr: 4810-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOMINGUES DE MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBIENTAL CONSTRUCOES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 744718.

 Vistos etc.

O exequente pleiteia à fls. 78, pela restrição de transferência dos veículos 

constantes à fls. 72, pelo sistema Renajud.

No entanto, o juízo já realizou a mencionada restrição dos referidos 

veículos, conforme consta no “Comprovante de Inclusão de Restrição 

Veicular” à fls. 72.

 Desta forma, intime o credor para que informe nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias o endereço dos referidos veículos para posterior penhora e 

avaliação, bem como, que proceda o regular andamento do feito.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 373742 Nr: 2097-74.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR VANER CAMARGO DAVILA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DE SOUZA, MARIA QUEIROZ DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 Código nº. 373742.

 Vistos etc.

Melhor analisando os autos, observa-se que com relação à primeira 

perícia realizada pelo Sr. Expert à fls. 117/119, já fora emitida a certidão de 

crédito referente o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários, conforme consta à fls. 404, vez que o exequente é 

beneficiário da assistência judiciária.

 No entanto, com relação aos 50% (cinquenta por cento) restante do valor 

dos honorários periciais correspondente à primeira perícia, observa-se na 

certidão da Sra. Gestora à fls. 407, que, apesar dos executados terem 

sido devidamente intimados, não realizaram o pagamento dos honorários.

 Desta forma, intime os executados, uma vez mais, na pessoa do seu 

patrono regularmente constituído, via DJE, para efetuarem o pagamento 

dos 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais referente a 

primeira perícia, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora de 

ativos financeiros para quitação do débito.

 Com relação aos honorários periciais da segunda perícia constante à fls. 

396, proceda a Sra. Gestora a certidão de crédito, do montante de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários periciais correspondente a parte do 

exequente, beneficiário da assistência judiciária gratuita, para que seja 

promovida a execução contra a Fazenda Pública Estadual, pelo perito.

 Por fim, intime os executados, na pessoa do seu patrono regularmente 

constituído, para realizarem o pagamento do restante dos 50% (cinquenta 

por cento) dos honorários periciais referente à segunda perícia, constante 

à fls. 396, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819456 Nr: 2727-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARMANDO ALVES, EUGENIA GUZ ALVES, 

CASSIO GHIDELLA, NIZIA ALVES FERREIRA, JOANA SALVADOR DE 

OLIVEIRA, CLOVIS MOREIRA DOS SANTOS, JOSEDI DOS SANTOS 

PORTELA, ADEMAR RODRIGUES DE LIMA, CLENIO BUGNOTTO, 

EURIPEDES FRANCO BORGES, JANE AMARANTE FREITAS BUGNOTTO, 

FERNANDO MODESTO DE ABREU, ESPOLIO DE EPIFANIO COELHO 

PORTELA, ZILZABETH DOS SANTOS, MARIA DE LURDES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208 A

 Ante o exposto, não conheço da impugnação apresentada pelo 

executado. Determino o prosseguimento da execução de cumprimento da 

sentença. Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

exequendo, atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.Determino o 

levantamento do valor incontroverso, reconhecido pelo executado, no 

montante de R$ 84.432,56 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois 

reais e cinquenta e seis centavos), na forma requerida à fls. 745.Após, 

encaminhe os autos à contadoria judicial para atualização do débito, 

devendo incidir, inclusive, a multa aplicada pelo juízo ad quem, conforme 

decisão à fls. 667.Após, digam as partes.Intime.Rondonópolis-MT, 24 de 

outubro de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803530 Nr: 15750-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MIGUEL DE SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de LUIZ MIGUEL DE SOUZA 

SOARES, brasileiro, solteiro, ajudante de motorista, portador do RG nº 

17541433 SSP/MT, filho de Celso Soares de Souza e Edileuza Serafim de 

Souza, residente e domiciliado na Avenida Afonso de Souza, nº 835, 

Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade de Rondonópolis, nos termos do 

dispositivo suso mencionado.Determino a vinculação dos valores 

recolhidos a título de fiança à fls. 21, ao presente feito, permanecendo 

depositados junto a Conta Única do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

para futura aplicação em projetos ambientais, a serem aprovados por este 

Juízo, nos termos dos artigos 1.651 e 1.655, da CNGC, que dispõe:“Art. 

1.651. Na execução da pena de prestação pecuniária decorrente de 

infração ambiental, os valores serão recolhidos em conta judicial única 

vinculada à unidade gestora, com movimentação apenas por meio de 

alvará judicial, emitido pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou 

do Juizado Volante Ambiental, sendo vedado o recolhimento em cartório 

ou secretaria.(...)Art. 1.655. A prestação pecuniária destina-se, 

preferencialmente:I – à entidade pública ou privada com finalidade 

socioambiental;II – às atividade de caráter essencial ao meio ambiente 

físico, natural, cultural, artificial, preferencialmente, à segurança pública, à 

educação, à saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante 

cunho ambiental, a critério da unidade judiciária.” (grifei)O processo será 

desarquivado em momento oportuno para destinação do valor recolhido na 

conta judicial, devendo a Secretaria manter registro do referido montante 

em livro próprio.Ante os termos da cota ministerial à fls. 98, homologo a 

prestação de contas apresentada pela 2ª Cia de Proteção Ambiental à fls. 

95/97, para que surta seus legais efeitos.Com o trânsito em julgado, 

arquive com as baixas e anotações necessárias. Custas “ex 

lege”.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902226 Nr: 6028-65.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS - OAB:15088

 (...)Recebo a denúncia contra a acusada dando-a como incurso nas 

sanções nela mencionada. Cite com as advertências legais, para 

apresentar resposta a acusação, no prazo de 10 (dez) dias. (...) Assim, 

ante os princípios basilares do direito ambiental - precaução, prevenção, 

acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 

DO BEM APREENDIDO, mantendo sua apreensão.Expeça o necessário. 

Intime.Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816931 Nr: 1893-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NATHAN DO CARMO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de GABRIEL NATHAN DO 

CARMO VIEIRA, brasileiro, solteiro, auxiliar de mecânica, filho de Ana 

Márcia Carmo Vieira, inscrito no CPF nº 056.059.671-50, nascido em 

27.05.1997, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 690, Vila 

Lourdes, nesta cidade de Rondonópolis, nos termos do dispositivo suso 

mencionado.Determino que os valores recolhidos nos autos permaneçam 

(fls. 31 e 78) depositados na Conta Única do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, vinculados nestes autos, para futura aplicação em projetos 

ambientais, a serem aprovados por este Juízo, nos termos dos artigos 

1.651 e 1.655, da CNGC, que dispõe:“Art. 1.651. Na execução da pena de 

prestação pecuniária decorrente de infração ambiental, os valores serão 
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recolhidos em conta judicial única vinculada à unidade gestora, com 

movimentação apenas por meio de alvará judicial, emitido pelo Juiz de 

Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado Volante Ambiental, 

sendo vedado o recolhimento em cartório ou secretaria.(...)Art. 1.655. A 

prestação pecuniária destina-se, preferencialmente:I – à entidade pública 

ou privada com finalidade socioambiental;II – às atividade de caráter 

essencial ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, 

preferencialmente, à segurança pública, à educação, à saúde, desde que 

estas atendam às áreas vitais de relevante cunho ambiental, a critério da 

unidade judiciária.” (grifei)O processo será desarquivado em momento 

oportuno para destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a 

Secretaria manter registro do referido montante em livro próprio.Com o 

trânsito em julgado, arquive com as baixas e anotações necessárias. 

Custas “ex lege”.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816248 Nr: 1662-51.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:19.176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 816248.

 Vistos etc.

Compulsando o Sistema Apolo, observa-se que na data 17/07/2018, o 

patrono da requerente, Dr. Wellyson Braga Mendes – OAB/MT nº. 21.026, 

retirou os autos com carga para fotocópia, devolvo-o na data 19/07/2018.

 Desta forma, intime-o, via DJE, para que restitua imediatamente a fls. 65 

do processo, em que comprova a citação da requerida, vez que se trata 

de documento público pertencente ao Poder Judiciário.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 773802 Nr: 3855-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN RIBEIRO DOS SANTOS, VINICIUS 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de IVAN RIBEIRO DOS 

SANTOS, brasileiro, solteiro, mecânico, filho de Marinalva Ribeiro dos 

Santos, inscrito no CPF nº 041.961.931-37, nascido em 13.04.1992, 

residente e domiciliado na Rua Poxoréu, nº 225, Vila Rondon, nesta cidade 

de Rondonópolis e VINICIUS PEREIRA, brasileiro, filho de Maria Pereira da 

Silva e Erondino Pereira de Souza, portador do RG nº 21327203 SSP/MT, 

residente e domiciliado na Rua F, nº 01, Quadra 24, Jardim Morumbi, nesta 

cidade de Rondonópolis, nos termos do dispositivo suso 

mencionado.Determino que os valores recolhidos nos autos permaneçam 

(fls. 44 e 84) depositados na Conta Única do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, vinculados nestes autos, para futura aplicação em projetos 

ambientais, a serem aprovados por este Juízo, nos termos dos artigos 

1.651 e 1.655, da CNGC, que dispõe:“Art. 1.651. Na execução da pena de 

prestação pecuniária decorrente de infração ambiental, os valores serão 

recolhidos em conta judicial única vinculada à unidade gestora, com 

movimentação apenas por meio de alvará judicial, emitido pelo Juiz de 

Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado Volante Ambiental, 

sendo vedado o recolhimento em cartório ou secretaria.(...)Art. 1.655. A 

prestação pecuniária destina-se, preferencialmente:I – à entidade pública 

ou privada com finalidade socioambiental;II – às atividade de caráter 

essencial ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, 

preferencialmente, à segurança pública, à educação, à saúde, desde que 

estas atendam às áreas vitais de relevante cunho ambiental, a critério da 

unidade judiciária.” (grifei)O processo será desarquivado em momento 

oportuno para destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a 

Secretaria manter registro do referido montante em livro próprio.Com o 

trânsito em julgado, arquive o presente feito, bem como o flagrante em 

apenso (código nº 772361) com a baixa e anotações necessárias. Custas 

“ex lege”.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 353565 Nr: 8573-65.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDICI BOMBAS HIDRAULICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, indefiro o pedido de penhora sobre créditos da executada junto às 

empresas de cartão de crédito até que se constate não haver outros bens 

livres e desembaraçados.Intime o exequente para promover o andamento 

do feito indicando bens passíveis de penhora, bem com juntando o 

demonstrativo atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra.Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 705583 Nr: 252-94.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE MORAES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE OLIVEIRA PORTO, CIBELE 

ESTOLANO DA SILVA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSÉIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:MT/5180

 Vistos etc. I - O cancelamento determinado nos autos deu-se em decisão 

judicial, que reconheceu a fraude empregada para transferência de 

imóvel. Portanto, cumpre ao Cartório promover o cancelamento das 

matrículas, vez que nulas de pleno direito. E determino ao Cartório 

confecção de nova escritura independente do recolhimento de taxas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 93436 Nr: 4945-78.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA ALVES, JOSE HENRIQUE 

MENEZES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HENRIQUE MENEZES 

ALVES - OAB:9287-MT, KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 Intimação do Dr. DUILIO PIATO JUNIOR, sob OAB/MT 3719, para retirar a 

petição de fl. 324/330, que foi desentranhada e se encontra na contra 

capa.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009925-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON PEU DA SILVA (RÉU)
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MARIA FERRAZDA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

FULANO DE TAL (CONFINANTES)

LUZIA PEREIRA DA CRUZ (CONFINANTES)

wesder alves ferreira (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1009925-21.2017.8.11.0003 Valor da causa: $10,000.00 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: MARINALVA DA SILVA RODRIGUES Endereço: RUA FRANCISCO 

FÉLIX, 1123, SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-820 POLO 

PASSIVO: Nome: GELSON PEU DA SILVA Endereço: RUA OTÁVIO 

PITALUGA, 470, LA SALLE I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-000 

Nome: MARIA FERRAZDA SILVA Endereço: RUA OTÁVIO PITALUGA, 470, 

LA SALLE I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. IMÓVEL 

USUCAPIENDO: O imóvel possui os seguintes limites e confrontações: 

Frente: 10,00 (dez) metros de frente, por igual dimensão de fundos, por 

30,00 (trinta) metros de extensão de ambos os lados; dentro dos 

seguintes limites: frente para Av. Bandeirantes; pelo lado direito, 

confrontando com o lote n°. 4-A; pelo lado esquerdo com o lote n°. 3-A e 

aos fundos com o lote n°. 7-A, devidamente matriculado sob o n.º 67.450, 

no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis, documento anexo. DECISÃO: 

Vistos etc. I – Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais. II – Cite àquele(a), e seu cônjuge 

se casado(a) for, em cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, por 

carta com ARMP. III - Cite os confinantes (que possuam a propriedade e/ou 

a posse do imóvel lindeiro) e seus cônjuges, se casados forem, 

pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio 

em condomínio, caso em que tal citação é dispensada, conforme dispõe o 

§ 3º, do art. 246 do NCPC. IV - Expeça edital para ciência de terceiros e 

eventuais interessados, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

259, I e §4º do art. 1071, ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, 

do CPC. VI – Expeça o necessário. Cumpra. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 26 de outubro de 2018. LUCIANA 

MARTINS DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005557-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA SOARES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 (vinte) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1005557-03.2016.8.11.0003 Valor da causa: $44,000.00 

ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

DALVA SOARES MONTEIRO, CPF: 208.183.351-49 POLO PASSIVO: Nome: 

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - ME (TOLDOS RONDONÓPOLIS) 

CNPJ: 14.773.175/0001-46 Endereço: incerto e não sabido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECISÃO: .Processo nº 

1005557-03.2016.8.11.0003. Vistos etc. Apesar da credora não ter 

logrado êxito em localizar o paradeiro da devedora, vê-se que ainda não 

fora diligenciado junto aos sistemas disponíveis ao juízo. Assim, nos 

termos do artigo 256, §3º, do CPC, determino a consulta do atual endereço 

da ré Luciana Aparecida dos Santos Me (CNPJ nº 14.773.175/0001-46), 

com a utilização dos Sistemas BacenJud e Infojud. Vindo as informações, 

cite a devedora nos endereços obtidos e ainda não diligenciados aos 

autos e, em sendo o caso, expeça carta precatória com prazo de 30 

(trinta) dias. Restando frustrada a tentativa de citação, ou sendo o 

endereço o mesmo já diligenciado nos autos, desde já, defiro a citação por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 

257, III, do CPC, observando que a credora é beneficiária da justiça 

Gratuita. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 
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CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LUCIANA GIARETTA SENEN, digitei. RONDONÓPOLIS, 26 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009921-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FARIA ORIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO CARLOS DA SILVA OAB - SP137986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1) DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIO 

E PROTEÇÃO À PESSOA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009921-47.2018.8.11.0003 Vistos etc. Verifica-se 

que esta o feito trata-se de Incidente de Restituição de Coisa Apreendida, 

o qual foi endereçado a uma das Varas Criminais desta Comarca. Dessa 

forma, determino o arquivamento do feito com as baixas e anotações 

necessárias. Intime a parte autora desta decisão, vez que não haverá 

redistribuição/remessa, bem como para promover a correta distribuição da 

carta precatória junto ao Juízo de uma das Varas Criminais desta 

Comarca, que deverá tramitar na forma física. Cumpra. Rondonópolis, 26 

de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002308-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVEN RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002308-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. A credora 

comparece aos autos e requer a intimação do executado para que indique 

quais e onde estão os bens sujeitos à penhora. No entanto, o artigo 829, 

§2º do Código de Processo Civil, disciplina que: “A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”. In 

casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, cabe a parte 

credora indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá 

perseguir e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973. Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se 

pelo interesse do credor. Assim, indefiro o pleito formulado pela exequente 

no Num. 15009203, devendo esta indicar os bens passíveis de penhora, 

bem como juntar o demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 26 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006902-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1006902-33.2018.8.11.00003. Vistos etc. A parte ré requer 

no ID nº. 16182448, a suspensão da decisão constante no ID nº. 

16142509, sob a alegação de que ocorreu a imissão dos 49,23% das 

cotas sociais da referida empresa pelo adjudicante Lufti Mikhael Farah 

Neto. Ocorre que, diferentemente do alegado na manifestação 

apresentada pelo Sr. Badi Farah e Outros, conforme consta na Certidão 

do Sr. Meirinho no ID nº. 16088022 e pelo adjudicante no ID nº. 16105464, 

após a formalidade da imissão na posse, o adjudicante ficou 

impossibilitado de permanecer no local em razão da ocorrência de 

agressões físicas e verbais, em total desrespeito a ordem judicial, não 

tendo sido imitido na posse até o presente momento. Desta forma, indefiro 

o pedido formulado no ID nº. 16182448, e determino o imediato 

cumprimento da determinação proferida no ID nº. 16142509, autorizando 

desde já, no caso de recalcitrância no cumprimento do mandado, que o 

reforço policial proceda à prisão em flagrante de quem vier a desobedecer 

a presente ordem judicial. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000900-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DE MORAES SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO MISSIONARIA SUL BRAS DOS ADV SET DIA MOV DE REFOR (RÉU)

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 10000900-81.2017.8.11.0003 Ação de Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência. 

Requerente: Rosimar de Moraes Siqueira 1ª Requerida: Serasa S/A 2ª 

Requerida: Editora Missionária A Verdade Presente – SENBES União 

Missionária. Vistos etc. ROSIMAR DE MORAES SIQUEIRA, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra SERASA S/A E 

EDITORA MISSIONÁRIA A VERDADE PRESENTE – SENBES UNIÃO 

MISSIONÁRIA, também qualificadas no processo, visando obter o 

ressarcimento dos danos descritos na inicial. A autora aduz que teve 

conhecimento de que seu nome estava inserido no rol de maus 

pagadores, por dívida já quitada, ao tentar efetuar compra no comércio 

local. Diz que não foi previamente notificada, de que seu nome constava 

no banco de dados da primeira requerida, por dívida inexistente. Alega que 

o cadastramento negativo do seu nome no rol dos maus pagadores é 
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indevido, sendo que a inscrição indevida lhe causou abalo no crédito. 

Pede a procedência da pretensão indenizatória. Juntou documentos. O 

pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 4848986). A primeira 

requerida apresentou contestação (Id. 9203562). No mérito, sustenta não 

ter praticado nenhum ato abusivo, tampouco deu causa aos alegados 

danos descritos na inicial. Afirma que se a requerente foi vitima de fato de 

terceiro não pode ser responsabilizada por eventuais danos sofridos, 

mesmo por que não participou da relação jurídica alegada na exordial. 

Afirma que não houve a comprovação do alegado dano moral, tampouco, 

a prática de ilícito de sua parte. Diz ter emitido comunicação prévia a 

autora. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Id. 10950312). A segunda requerida foi devidamente citada, não 

apresentou defesa, tendo sido decretada sua revelia (Id. 12650104). As 

partes foram intimadas para a especificação de provas, no entanto 

quedaram-se inertes (Id. 12650104). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, uma vez que a questão de 

mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I e II do 

CPC. Observa-se que a segunda requerida não apresentou contestação, 

razão pela qual foi decretada a sua revelia. Na forma do artigo 344 do 

Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formulados pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, e da 

parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam 

incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados pela ré. 

Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos 

alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no impedimento do julgador 

examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de provas. 

É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a revelia 

conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, destaca-se a 

lição de Cândido Rangel Dinamarco , verbis: “A controvérsia sobre os 

fatos constitutivos alegados pelo autor é criada sempre que de alguma 

maneira seja posta diante do juiz uma negativa direta, uma versão fática 

diferente, uma razão lógica pela qual esses fatos não poderia ter 

acontecido conforme descritos na inicial etc, - criando-se com esses 

comportamentos uma dúvida nos espírito de quem vai julgar. Não importa o 

modo como a dúvida sobre o fato haja sido criada, o que importa é que ela 

haja sido criada no momento oportuno, que é o da primeira manifestação 

do demandado no processo. Essa primeira reação é a resposta do réu, 

que constitui sua reação ao estímulo representado pela demanda inicial do 

autor. (...) Não importa de onde ou de quem veio a afirmação contrária, o 

que importa é se veio ou não. Por isso, reputam-se controversas, e 

portanto dependentes de prova, todas as afirmações sobre fatos, 

contidas na petição inicial e de algum modo negadas por algum sujeito 

processual. (...) No art. 302, inc. III, estabelece-se que os fatos alegados 

na petição inicial não se presumem ‘se estiverem em contradição com a 

defesa, considerada em seu conjunto’ – o que é uma confirmação quase 

explícita de que qualquer negativa feita nos autos gera controvérsia (...). 

(...) É relativa e não absoluta a presunção estabelecida pelos arts. 302 e 

319 do Código de Processo Civil. Pela técnica das presunções relativas, a 

lei exclui a necessidade de prova sobre um fato, o que significa que ele 

permanece fora da prova e o interessado, dispensado do onus probandi 

(art. 334, inc. III: supra, n. 821). O que autoriza o legislador a instituir 

presunções é o juízo de probabilidade que faz, sabendo que, no 

desenvolvimento das coisas do mundo e das relações entre as pessoas, 

há fatos que são ordinariamente indicativos da ocorrência de outros fatos 

(...). O efeito da revelia é ditado no art. 319 porque o legislador entendeu 

que a inatividade do réu seja significativa de seu desinteresse pela causa. 

(...) Como toda presunção relativa, também essa não tem o valor tarifado e 

invariável próprio aos sistemas de prova legal. No sistema da livre 

apreciação da prova segundo os autos (livre convencimento, art. 131: 

supra, nn. 814 ss.), o juiz dar-lhe-á o valor que sua inteligência 

aconselhar, feito o confronto com o conjunto dos elementos de convicção 

eventualmente existentes nos autos e levando em conta a racional 

probabilidade de que os fatos hajam ocorrido como disse o autor. (...) A 

convicção contrária pode resultar da existência de prova nos autos, 

desmentindo ou pondo em dúvida as alegações do autor; essa prova pode 

ter sido produzida até por este mesmo (princípio da aquisição da prova) ou 

pelo réu que, embora apresentando resposta tardia e por isso sendo 

revel, haja trazido documentos aos autos (infra, n. 802). A relativização do 

efeito da revelia e do ônus da impugnação especificada dos fatos é uma 

constante na jurisprudência brasileira (...).” (fls. 526-535) (grifei). É 

relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o julgador, diante do 

sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar 

os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pela 

própria demandante, julgar a causa em seu desfavor. Observa-se dos 

autos que a requerente teve seu nome negativado no banco de dados da 

primeira requerida. A controvérsia situa-se na suposta violação ao artigo 

43, parágrafo 2º, da Lei 8.078/90, vez que a demandante não foi 

comunicada acerca da inclusão de seu nome em banco de dados mantido 

pela primeira demandada. Conforme o disposto no art. 43, § 2º, do CDC, os 

órgãos mantenedores de cadastro de proteção ao crédito, quando da 

abertura de registro relativamente a um determinado consumidor, têm o 

dever de comunicá-lo sobre tal apontamento, oportunizando o 

oferecimento de impugnação com vistas a evitar as inscrições indevidas. 

O contato repetitivo com ações semelhantes a estas, nas quais se discute 

o dano moral ante a ausência de notificação do devedor, passou a 

reclamar mais reflexão e rigor. Num primeiro momento, vinha me 

posicionando no sentido de que o órgão administrador do cadastro de 

proteção ao crédito tinha o dever de indenizar o devedor, nos casos em 

que não fazia prova efetiva da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do 

CDC. Porém, diante da verdadeira indústria de pedidos indenizatórios, é 

visível que os devedores estão se agarrando em uma formalidade legal 

para beneficiarem-se pecuniariamente, auferindo indevidas indenizações. 

A exigência legal da notificação vem sendo invocada de forma deturpada 

para justificar alegados danos morais que na prática, não existem. A falta 

de notificação prévia do devedor, tendo ele ou não outros apontamentos 

em seu nome, mesmo que ele negue a existência da dívida que gerou a 

inscrição, por si só, não tem o condão de gerar dano moral passível de 

reparação. Pelo menos em relação ao mantenedor do cadastro. Isso 

porque não há como debater nestes autos se o apontamento negativo é 

devido ou não, já que o mantenedor do cadastro não tem nenhuma 

informação acerca do respectivo débito. Se o apontamento for legítimo, do 

ponto de vista da existência efetiva e confessada da inadimplência, ou 

seja, se o apontamento for resultado do exercício regular do direito do 

credor, a indenização deferida por ausência de notificação apenas 

torna-se um prêmio para àquele que não cumpre pontualmente com suas 

obrigações. Por outro lado, se o apontamento for ilegítimo, também do 

ponto de vista da efetiva inadimplência, tal discussão deve ser travada 

junto ao credor, único que tem condições de defender a legitimidade da 

sua conduta. Aí sim, uma vez comprovada à ilicitude da inscrição, o 

consumidor deve ser indenizado, todavia a indenização deve ser 

suportada pelo responsável pelo ato ilícito. O descumprimento do 

dispositivo legal consumerista (art. 43, § 2º) pode, no máximo, 

considerando cada caso concreto, gerar a exclusão da inscrição, até que 

a notificação regular tenha sido cumprida. No caso dos autos, não é 

necessário sequer chegar à análise do dano moral já que nem mesmo o 

ato ilícito existiu. É que, pelos documentos constantes no Id. 9203818, a 

mantenedora comprovou que efetuou comunicação a demandante, no 

endereço declinado pela requerida Editora Missionária A Verdade 

Presente – Senbes (União Missionária), o qual é o mesmo indicado na 

inicial. O SERASA atua apenas repassando informações fornecidas pelos 

supostos credores, não podendo ele ser responsabilizado pela 

verificação de seu conteúdo. O dever que lhe é atribuído é apenas o de 

envio da notificação ao devedor cujo nome está para ser inscrito no 

cadastro de inadimplentes, com os dados fornecidos pelo credor. E, in 

casu, restou demonstrado o envio da notificação. Assim, não há que falar 

na inexistência de comunicação por parte da ré. Importa destacar que o 

Código Consumerista não exige seja comprovado o recebimento da 

correspondência pelo próprio destinatário. Basta o envio da comunicação, 

independentemente de aviso de recebimento ao endereço residencial do 

consumidor para que reste cumprida a determinação contida no art. 43 § 

2º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. RECURSO 

ESPECIAL MANEJADO NA ÉGIDE DO CPC/73. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR 

FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRE AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO 

CADASTRO ENCAMINHAR A NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO 

INDICADO PELO CREDOR. A INCORREÇÃO DOS DADOS INFORMADOS 

NÃO LHE PODE SER IMPUTADA RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. 

RECURSO PROVIDO. (...) No caso dos autos, segundo consignado na 

sentença, a notificação foi encaminhada para o endereço informado pelo 

credor, não havendo, portanto, como responsabilizar a SERASA. (...) 

Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para 

restabelecer a sentença. (REsp nº 1.608.051/MT, Terceira Turma, Ministro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 608 de 824



Relator Moura Ribeiro, julgado em 15/09/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO – INSURGÊNCIA 

DA AUTORA. 1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não 

configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos 

essenciais à resolução da controvérsia. 2. A Segunda Seção deste 

Tribunal, no julgamento do REsp 1.083.291/RS, representativo de 

controvérsia repetitiva, (art. 543, do CPC), consolidou o entendimento de 

que para a notificação ao consumidor da inscrição de seu nome em 

cadastro restritivo de crédito basta o envio de correspondência dirigida ao 

endereço do credor, sendo desnecessário aviso de recebimento (súmula 

404/STJ). Na espécie, a Corte a quo, calcada nas provas aportadas aos 

autos, concluiu pelo adequado cumprimento do disposto no art. 43, § 2º, 

do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a revisão desse 

entendimento, quanto ao ponto, demanda a reapreciação das provas, 

providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 731.577/MG, Quarta Turma, Rel. 

Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/02/2016, DJe 24/02/2016) Ex Positis, e 

de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono da primeira requerida, em verba que fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais) observando o § 8º, do artigo 85, do CPC. O 

ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos 

legais, eis que a requerente goza do benefício da assistência judiciária. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2.018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001761-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS MENDES DE MELO (AUTOR(A))

RENAN SANTOS GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO SANTOS GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GALDINO DA SILVA OAB - MS22853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001761-33.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT Autores: Estela Maris Mendes de Melo e outros Ré: 

Seguradora líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A Vistos etc. 

ESTELA MARIS MENDES DE MELO e outros, devidamente qualificados nos 

autos, ingressaram com AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada no processo. 

Os autores ingressaram com a presente ação, pleiteando o recebimento 

da indenização do seguro DPVAT, em razão do falecimento de Renato 

Galdino da Silva em acidente automobilístico descrito na exordial. 

Requerem a procedência do pedido inicial. Juntou documentos. Intimados 

para emendar a inicial, no tocante à juntada do pedido administrativo, os 

demandantes pugnaram pela suspensão do andamento do feito pelo prazo 

de 06 (seis) meses, o que foi indeferido (Num. 12716913). Novamente 

oportunizado prazo para cumprimento apresentação do protocolo do 

pedido administrativo, os requerentes não cumpriram comando judicial, 

quedando-se inertes (Id. 15965204). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Os requerentes apesar de intimados, na pessoa 

de seu advogado constituído, via DJE, para emendarem a inicial, 

instruindo-a com cópia do prévio pedido administrativo de cobrança do 

Seguro DVAT formulado perante a seguradora, não cumpriram tal 

desiderato. Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I e VI, do Código de 

Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse 

processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;” É 

sabido que o interesse processual é entendido como a necessidade de 

fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida - 

resistida ou insatisfeita - e sua utilidade na satisfação dos anseios de 

quem vêm a juízo. Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de 

direito processual civil, volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 

74/75: “(...) o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes 

aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a 

adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende 

obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da 

vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário”. (grifei) 

Muito embora esta magistrada, em processos anteriores da mesma 

natureza, tenha se posicionado acerca da desnecessidade do pedido 

administrativo para o ingresso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, 

vê-se que há decisão em sentido contrário, proveniente de julgamento de 

Recurso Extraordinário repetitivo, com repercussão geral. Neste caso, há 

que se adotar os entendimentos emanados pelo STF e STJ, até mesmo 

porque, essa é a direção dada pelo CPC em seu art. 927, onde determina 

que os juízes observarão (obrigatóriamente), os precedentes judiciais, que 

dentre outros, estão elencados os acórdãos em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivo. Com as inovações advindas com a 

vigência do Novo Código de Processo Civil, está a formação de 

precedentes judiciais, com o fito de uniformizar as decisões. Daniel 

Amorim Assumpção Neves, ensina o que são os precedentes: 

“Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como 

fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente 

proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de 

uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, 

empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriomente 

prolatada será considerada um precedente. (…) Como se pode notar, o 

precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão específica que 

venha a ser utilizada como fundamento do decidir em outros processos. 

(..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos presentes nos 

precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar a mesma 

solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de Recurso Especial 

repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou o “Tema 350 - 

Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao 

Judiciário, decidindo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 

administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da 

Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 

segurado.(…) 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.(…)” Em razão do 

precendente firmado no Acórdão supra, seus fundamentos tem sido 

utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos Extraordinários 

repetitivos que versam acerca do pedido administrativo para recebimento 

do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito 

aptas a ensejarem a necessidade de manifestação judiciária do Estado só 

se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão 
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do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “A 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 

presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” 

(RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, não tendo os autores 

ingressado com pedido prévio diretamente a seguradora, inexiste 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não havendo, 

portanto, interesse de agir porque não houve lide ou direito violado a 

justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai que ante a existência 

do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem decidindo uniformemente 

sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O PRÉVIO REQUERIMENTO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- E 

necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 

Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 

2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 

comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno os 

requerentes ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-los ao pagamento de 

honorários advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008072-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008072-40.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: BV Financeira S.A Requerido: Elpidio José dos Santos Vistos 

etc. BV FINANCEIRA S.A, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de ELPIDIO JOSÉ DOS 

SANTOS, também qualificado no processo. O requerente pugnou pela 

extinção do feito, tendo em vista que o réu liquidou o débito 

extrajudicialmente (Num. 15894028). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. 

Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária, bem 

como de determinar a baixa da restrição judicial, vez que sequer houve o 

deferimento do pedido liminar. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal, encaminhe ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 26 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718970 Nr: 11-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 
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OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793965 Nr: 11884-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAMIRA PACHECO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 Intimação do advogado da parte autora, se manifestar quanto ao decurso 

do prazo de suspensão, para cumprimento de acordo, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 323707 Nr: 8642-68.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESA GASPARINI DA TRINDADE, BANCO 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415889 Nr: 11549-40.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PORTO LAROCA, CARLOS 

ALBERTO PORTO LAROCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OAB/MT 15 .025 ,  G IUL IANNECREPALDI  S ILVA - 

OAB:OAB/MT17.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429757 Nr: 11839-21.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR RIO VERMELHO DIESEL LTDA, CARLOS 

CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440312 Nr: 8979-13.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA HAUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que o executado não possui 

bens penhoráveis.

 Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 434213 Nr: 2879-42.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TARCISIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 746331 Nr: 5799-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ABREU VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.
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Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 741095 Nr: 2731-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUAY SILVA FERREIRA, SUAY DA SILVA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:OAB/MG131776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 740824 Nr: 2529-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALESDIAS TRATOR PECAS LTDA, DEMILSON 

SALES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720026 Nr: 1070-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. MOHAMED CHARANEK ME (CONVENIÊNCIA 

CENTRAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Com fulcro no artigo 921, III, do NCPC, concedo o pedido de suspensão do 

processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo previsto no art.921 §2°, sem qualquer manifestação 

arquivem-se os autos. Consigno, ainda, que o feito será desarquivado 

caso seja encontrado bens penhoráveis do executado, conforme dispõe o 

§3°, do artigo acima citado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702243 Nr: 10221-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAJEU LTDA ME, 

MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS AURELIANO, FABRICE LOPES DOS 

ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 893756 Nr: 3054-55.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARATI AUTOMÓVEIS LTDA, FLÁVIO 

PRAXEDES DA SILVA, CRISTIANE MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE ESCAME 

SANTOS - OAB:22502/O, EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - 

OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 875339 Nr: 8560-46.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAPE IMPORTADORA, EXPORTADORA 

E COMERCIO LTDA EPP, EDUARDO ELIEZER FIGUEIREDO, CALUN 

HOLDING LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, 

fornecer 01 cópia da petição inicial, para acompanhar a carta de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724685 Nr: 5661-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO REZENDE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias se 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de fl. 88, sob pena de 
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extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438655 Nr: 7322-36.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE C SACHET & CIA LTDA ME, MASSA 

FALIDA DE CARMO SACHET, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, JOÃO 

DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - OAB:MT/7039-B, 

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 759332 Nr: 12963-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIMAR FELTRIN CAMPOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:9652

 Tendo em vista o patrono da Impugnada não ter sido intimado da decisão 

de fl. 117, refaço-a nesta data. "Vistos e examinados.

 Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO intempestivamente apresentada, 

e que fora recebida na forma dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/2005.

 Todavia, o Douto representante do Ministério Público, ao manifestar-se 

nos autos, pugnou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, 

defendendo a impossibilidade do conhecimento das impugnações de 

crédito retardatárias.

 Deste modo, com fulcro no disposto nos artigos 189 da Lei 11.101/2005 e 

9º do Código de Processo Civil, antes de proferir decisão, determino a 

intimação da impugnante, do impugnado e do Administrador Judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do pedido de 

extinção do processo formulado pelo órgão ministerial.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 796243 Nr: 12869-81.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIVANE FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVOCACIA BELLINATI PEREZ, BANCO 

PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:MT/10170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e, 

consequentemente, declaro extinto o processo com a resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao 

disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Se o condenado for 

beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da condenação deve 

permanecer suspensa até a comprovação da mudança na condição de 

necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da 

aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804665 Nr: 16187-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA, JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Considerando-se que ainda não houve ato citatório, intime-se a parte 

exequente a fim de informar o atual endereço da parte executada, no 

prazo legal.

 Com a vinda da informação, cite-se, nos termos da ação e com as 

advertências legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 813931 Nr: 856-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP, RODRIGO ARAUJO DA CUNHA, ANA PAULA GARCIAS DA SILVA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Face o tempo decorrido, intime-se a parte exequente para, no prazo legal, 

dar regular prosseguimento no feito.

 Decorridos em silêncio, intime-se pessoalmente o autor a dar regular 

andamento ao feito em 05 dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 384511 Nr: 12570-22.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER CORTEZ CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARI HEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER CORTEZ CARMONA - 

OAB:172543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703/TO

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls.215, autorizando a busca de endereço da parte requerida 

através dos sistemas disponíveis a este juízo.

 Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 747427 Nr: 6420-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURIVAR ZANCHETA, IZABEL TOLINI ZANCHETA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, JUPIA 

OLIVEIRA MESTRE, JUPIA OLIVEIRA MESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de LAURIVAR ZANCHETA e IZABEL TOLINI 

ZANCHETA e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

CPC.Determino que, nos termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 

6.015/73, após o trânsito em julgado desta sentença, seja expedido 

mandado de registro, para que a propriedade definitiva, já declarada em 

favor do autor, adentre o folio registral imobiliário competente. Deixo de 

condenar a parte ré ao pagamento de custas e processuais e honorários 

advocatícios, posto que trata-se de revel citada por edital e assistida pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722265 Nr: 3279-51.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO os requeridos ao 

pagamento da dívida referente ao contrato que instrui a inicial, no valor de 

R$72.580,00, que deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação e correção monetária desde a propositura da ação. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Caso o 

condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, permaneça suspensa a 

exigibilidade da condenação, até a comprovação da mudança na condição 

de necessitado, com a possibilidade do beneficiário satisfazer o 

pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com 

prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751024 Nr: 8298-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILBERTO ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a ação monitória proposta, para o fim de constituir de pleno direito em título 

executivo judicial a prova escrita carreada com a inicial.O valor do débito, 

indicado quando do ajuizamento da ação, deverá ser acrescido apenas de 

correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação.Custas e 

honorários que fixo em 15% sobre o valor da condenação a cargo do réu. 

Decorrido o prazo de recurso, certifique-se nos autos, e cumpra-se o 

disposto no art. 701, §2º, do CPC.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752911 Nr: 9244-73.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORZINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DA SOLIDARIEDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a parte requerida a 

restituir o valor da passagem, conforme bilhetes de fls. 21 (R$190,63), 

bem como, R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a serem 

corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de 

mora desde o evento danoso, ou seja, a data da filiação partidária (fls. 

19). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. 

Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715660 Nr: 10959-24.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIO BORGES LEAL, HELOIZA DE ALMEIDA 

CAMARGO BORGES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Vistos e Examinados.

 O acordo entabulado entre as partes foi homologado, conforme se vê às 

fls. 735.

 Ante o teor da certidão de fls. 738, com fulcro no disposto no art. 924, II, 

do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o processo.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707947 Nr: 2771-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CREDLOJA- COOPERATIVA DE EC. E CRED. 

MUTUO DOS LOJ. E VESTUARIOS E CONF.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTÓVÃO JOSÉ TEIXEIRA ME, CRISTÓVÃO 

JOSÉ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - 

OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Proceda-se à consulta no Sistema Renajud, para buscar informações 

acerca da existência de bens registrados junto ao Detran em nome da 

parte executada.

Caso POSITIVA a busca, efetue a restrição junto à base de dados do 

referido sistema.

 Não havendo bens encontrados, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418899 Nr: 1282-72.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAUNA AGRO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORNELIO ADRIANO SANDERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

GRAUNA AGRO EIRELI – ME

 R$ 3.916,70 (três mil, novecentos e dezesseis reais e setenta centavos).

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 394251 Nr: 7801-34.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTENCYR R SANTIAGO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL 

- OAB:18456/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:3703/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Proceda-se à consulta no Sistema Renajud, para buscar informações 

acerca da existência de bens registrados junto ao Detran em nome da 

parte executada.

Caso POSITIVA a busca, efetue a restrição junto à base de dados do 

referido sistema.

 Não havendo bens encontrados, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708237 Nr: 3077-11.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PETERSON DA SILVA, JUSIMARA 

DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Proceda-se a busca de endereço da parte requerida através dos sistemas 

do BACENJUD e INFOJUD.

Intime-se a parte a parte autora para se manifestar, no prazo legal.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 785801 Nr: 8504-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRODROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Nesello - OAB:17454 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certidão lançada às fls. 34.

Intimada para suprir a falta, a parte autora mais uma vez quedou-se inerte, 

haja vista o certificado às fls. 35.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 733215 Nr: 13263-59.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR GUEDES DE MEDEIROS, 

AGROPECUÁRIA TORRÃO DE OURO LTDA, GILDA MARIA B. DE 

MEDEIROS, CRISTIANO BERNARDES MEDEIROS, GRATEC FORMULÁRIOS 

CONTÍNUOS LTDA, VILSON DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil e, SUSPENDO a presente execução até a quitação integral 

do débito, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte devedora acerca dos dados bancários indicados.

 Os autos deverão aguardar em arquivo até o termo final do acordo 

(fls.997).

 Findo o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca do cumprimento da transação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito pelo pagamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 410727 Nr: 6775-64.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, ILDA MARIA DE MORAIS, RONISON OLIVEIRA BRITO, GERALDO 

BELARMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 MARIA LUZIA MARQUES ingressou com a presente AÇÃO DE 

USUCUPIÃO em face de IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, ambas devidamente qualificados nos autos.

 O feito seguia o seu trâmite regular, até que aportou aos autos notícias do 

falecimento da autora.

 Os advogados da falecida pediram a suspensão da ação até a 

regularização do polo ativo, o que nunca conseguiu ser providenciado, 

haja vista a não localização dos herdeiros (tanto pelos advogados, bem 
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como pelo Juízo).

 Deste modo, a extinção da ação é medida que se impõe.

 Nesse sentido:

 TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 51575 MG 2004.01.99.051575-8 (TRF-1)

Jurisprudência•Data de publicação: 26/05/2009

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO AUTOR. SUSPENSÃO DO 

PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Noticiado nos autos o 

falecimento do autor da ação, após suspensão da marcha processual 

para habilitação de herdeiros, quedando-se inertes, deve ser extinto o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267 , IV , do Código 

de Processo Civil . Precedente: AC 2003.01.00.028083-7/PA, Rel. 

Desembargador Federal José Amilcar Machado, Primeira Turma. 2. 

Recurso de apelação prejudicado.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC, declaro 

a extinção do processo sem julgamento do mérito.

 Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

 Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 431883 Nr: 547-05.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDLDS, KELLY RODRIGUES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização securitária devida à 

requerente, no valor de R$2.700,00, atualizados com juros de mora desde 

a citação e correção monetária desde o evento danoso. Declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo a autora decaído de 

parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do 

CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754183 Nr: 9884-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos, RECEBO os Embargos de Declaração de fls. 50/51 

e NEGO PROVIMENTO aos mesmos, na medida em que o AR juntado às 

fls. 46verso e a certidão da Sra. Gestora, lançada às fls. 47 dos autos, 

dão conta de que a intimação pessoal da autora ocorreu previamente à 

sentença de extinção do feito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729877 Nr: 10504-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARROCERIAS DORIGON LTDA ME, LAERCIO DORIGON 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO LOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:12196

 Vistos e examinados.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

por CARROCEIRIAS DORIGON LTDA ME haja vista a alegação de omissão 

existente na sentença de fls. 83/84. (...) Os embargos não merecem 

acolhimento, pois não há obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material a ser sanado.Cumpre salientar que o pleito de exibição de 

documentos não foi suscitado em caráter liminar na petição inicial, de 

modo que não há obrigação do magistrado em apreciar todos os pedidos 

anteriormente à formação do contraditório e da ampla defesa.Assim, sem 

que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de 

questão fundamental à argumentação desenvolvida no ato decisório 

impõe-se o não acolhimento dos embargos.Em face ao exposto, conheço 

e rejeito os presentes Embargos de Declaração.Intimem-se. Cumpra-se.

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 422305 Nr: 4572-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO NUNES CABETTE, DEBORAH REGINA LEMOS 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C C CLIMATIZACAO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA APARECIDA CROZARA 

GARCIA - OAB:MT/10.511, FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B

 Certifico para fins de direito, que foi realizado a hasta pública, designada 

para os dias 05/10/2018 e 26/10/2018, ás 14:00 horas, sendo ambas 

negativas, conforme termo de praça de folhas 144/147, passamos a 

intimar o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 896887 Nr: 4288-72.2018.811.0003

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDDDCEA, MFR, SRRO, LRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado Dr. Carlos Roberto Gama Filho OAB/MT 13.444, da decisão 

cuja parte final segue transcrita: "Assim, considerando o melhor interesse 

do grupo de irmãos, CONCEDO a guarda de M. F. R., S. R. R. DE O e L. R. 

DE S. ao tio materno, CLEVER JOSÉ RODRIGUES SOUZA, portador do RG 

7893600010 – MTE – MT e CPF 861.921.911-15, residente na rua OTÁVIO 

PITALUGA, 4827, bairro Monte Líbano, contato por celular 9.9640-1518, 

devendo a equipe da CASA ABRIGO acompanhar a adaptação dos 

sobrinhos no lar do tio pelo mínimo de três meses, com relatórios MENSAIS 

ou, imediatos a qualquer intercorrência. EVENTUAL acompanhamento pelo 

CRAS/CREAS será apreciado e/ou determinado ao final do trimestre e 

conforme estiver a família nos relatórios mensais apresentados pela 

CASA ABRIGO que, ao meu entender, neste momento, tem mais condições 

de acompanhar de PERTO mesmo tanto a situação dos filhos quanto o 
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DESEMPENHO da mãe na questão do tratamento que, agora, apertada pela 

retirada dos filhos, ASSUME tão prontamente em continuar... mas ver 

daqui há alguns dias/meses.Expeça-se TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA 

em favor do tio CLEVER. A entrega deverá ser IMEDIATA, ou seja, ainda 

na data de hoje a fim de aliviar o número de crianças acolhidas na CASA 

ABRIGO e porque não cabe aqui, às crianças e adolescente, a “punição” 

de manter-se institucionalizadas quando há membros da família natural a 

ter condições de acolhe-las. A equipe da CASA ABRIGO deverá ter 

ciência da obrigação de acompanhar o caso conforme acima referido. 

Feita a entrega, voltem os autos ao gabinete para as guias de 

DESABRIGAMENTO e PROSSIGA o feito no andamento normal posto que a 

requerida, ao que parece, foi citada para resposta e demais atos."

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 859735 Nr: 3144-97.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o oferecimento da denúncia, DESIGNO o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 15h45min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento, nos termos do art. 78, da Lei n.º 9099/95.

Cite(m)-se/intimem-se o(a)(s) autor(a) do(s) fato(s) na forma do art. 66 e 

68 da Lei n.º 9099/95, notificando-o(a)(s) também a comparecer(em) à 

audiência de instrução e julgamento designada, acompanhado de 

advogado, devendo ser observado o disposto no art. 68 da Lei n.º 

9099/95, bem como que o(a)(s) autor(a)(s) do(s) fato(s) traga(m) suas 

testemunhas ou apresente(m) requerimento para intimação, no mínimo 5 

(cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n.º 9099/95), 

providenciando-se, desde já, a intimação das testemunhas arroladas pela 

acusação, na forma do art. 67 da referida lei (art. 78, §3º).

Caso o(a)(s) autor(a)(s) do(s) fato(s) compareça(m) desacompanhado(a)

(s) de advogado(s), ser-lhe-á nomeado defensor.

Nesta audiência será recebida ou não a denúncia, após a resposta oral de 

defesa do(a)(s) infrator(a)(s).

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se.

 Às providências, expedindo-se o necessário, nos termos da cota 

ministerial. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 859735 Nr: 3144-97.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dia 12.12.2018 audiência de instrução e julgamento.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

AUTOS 1008617-47.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que G. M. da C. move contra D. C. da S., sendo decretada a 

interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "12. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade 

com o parecer ministerial, julgo procedenteo pedido inicial, em 

conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de DOUGLAS CONCEIÇÃO DA SILVA (qualificado 

nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos 

relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e 

seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 

13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, 

nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, GESILDA 

MARIA DA CONCEIÇÃO. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, 

Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

16 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009775-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON JUAREZ E SILVA OAB - MT4.191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. L. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILTON JUAREZ E SILVA OAB - 452.184.121-04 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

L. T. L. B. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009775-40.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para materializar e assinar o termo de guarda definitiva, em 

cinco dias. Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018 JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003892-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arley Pereira das Neves (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003892-78.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Antes de deliberar 

quanto ao acordo de ID: 15612243 aguarde-se a realização do exame de 

DNA. 2. Com a juntada do referido exame, venham-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009826-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BEZERRA FELIZATTI (REQUERENTE)

SOLANGE BEZERRA FELIZATTI (REQUERENTE)

SONIA MARIA BEZERRA FELIZATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIZATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009826-17.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Cumpra-se a 
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decisão de ID: 16087844. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 905442 Nr: 6964-90.2018.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSDR, PDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6964-90.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo o feito no estado em que se encontra homologando todos os 

atos já praticados, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 

189, inciso II, CPC).

2. Designo o dia 28.01.2018, às 16h, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação.

 3. Intimem-se e notifiquem-se o requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público.

4. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir 

da realização da realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 

c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte 

requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil.

6. Empós, vista ao Ministério Público, para sua manifestação.

7. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 335540 Nr: 4391-70.2004.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPL, MBDA, AJDA, JFDAN, M-MCEPSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, FABRICIO 

FERRAZ DE ANDRADE - OAB:6973/MT, JÉSSIKA LOPES BORGES - 

OAB:OAB/MT 17409, MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO - 

OAB:MT/5984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4391-70.2004.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando os expedientes de fl. 310 e o teor da petição de fls. 

375/376, reitere-se a carta precatória de fl. 308, com urgência.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 381484 Nr: 9716-55.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9716-55.2006.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando os termos da petição de fls. 148/149 e nos termos do art. 

669, inciso II, do Código de Ritos, nomeio como inventariante para a 

sobrepartilha o Sr. Adevino Antônio dos Santos, que deverá ser intimado 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste o devido compromisso.

2. No mesmo contexto, intime-se o inventariante para que, no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos as certidões negativas em nome do de cujus, 

em observância à norma do art. 670, caput, do CPC.

3. Após, venham-me os autos conclusos.

4. Intime-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 742567 Nr: 3631-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGDS, SMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNBMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - 

OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3631-72.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Não obstante o teor da petição de fl. 470, intime-se o inventariante para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a representação processual da 

herdeira Sabrina Medeiros da Cunha, bem como para que traga aos autos 

a certidão negativa municipal em nome da de cujus e o plano de partilha 

dos bens inventariados.

2. Após, venham-me os autos conclusos, para o julgamento da partilha.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 739764 Nr: 1816-40.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AML, GLM, MM, SLM, MLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 3. Assim, considerando o teor do acórdão de fls. 273/276, anverso e 

verso, intime-se a parte devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena da incidência de multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como, 

persistindo a inadimplência, de lhe serem penhorados bens suficientes 

para quitação da obrigação fixada em título executivo judicial (art. 523, 

§3º, do Código de Processo Civil). 4. Transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário, sem necessidade de nova intimação, poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua impugnação, nos 

termos do art. 525, do Digesto Processual Civil. 5. Para a hipótese de 

pagamento pela parte executada antes da intimação, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, no prazo de 5 

(cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de Ritos. 6. Abra-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 618 de 824



vista ao Ministério Público. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 721426 Nr: 2449-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFAA, PDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2449-85.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 88.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 262 Nr: 115-79.1993.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAILA DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1994/1179

Vistos etc.

1. Não obstante os argumentos expostos pela peticionária à fl. 497, tenho 

que razão não lhe assiste, pois, além de o presente feito já ter sido 

encerrado, inclusive com sentença homologatória transitada em julgado, a 

peticionária não é herdeira e nem parte no processo e, ainda por cima, não 

requereu a habilitação de seu pretenso crédito a tempo e modo, de 

maneira que não possui qualquer legitimidade para postular neste 

processo de inventário.

2. Após a preclusão, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe, excluindo-os da lista da Meta 2 do CNJ.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 866147 Nr: 5326-56.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS, FJDS, VJDS, FJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - 

OAB:22704-0, MARCILIO RIBEIRO LACERDA - OAB:22704/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 Processo n.º 5326-56.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor do acórdão de fls. 99/102 e a emenda inicial de fls. 

106/107, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

cite-se novamente a parte requerida para que preste contas ou ofereça 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 550, caput, 

do CPC.

2. Consigne-se, ainda, que, não sendo contestada a ação, ou, não 

apresentando o requerido as contas, observar-se-á o disposto no art. 

355, do Código de Ritos (art. 550, §4º, CPC).

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754201 Nr: 9897-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFAA, PDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:21022/O, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 19878/O

 Processo n.º 9897-75.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTICIA 

aforada por L.F.A.A. representado por sua genitora Sr.ª P.S.A., em face 

de W.A.S. (qualificados nos autos).

2. À fl. 100 infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação 

alimentar.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

5. Diante da manifestação da parte autora, à fl. 100, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

6. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo 

a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Codex Processual Civil.

7. No mais, expeça-se o competente contramandado de prisão, bem como 

seja dado baixa às eventuais constrições ao patrimônio do executado, que 

por este processo tenham ocorrido.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804675 Nr: 16193-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDSG, MDSG, MDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16193-79.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito formulado pela Fazenda Pública Estadual à fl. 139, verso.
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2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 796027 Nr: 12800-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGLB, NDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 14. Diante da realidade processual, viável o bloqueio total de veículos 

porventura existentes em nome do devedor, mormente em face da 

ausência de conhecimento de bens para garantia da execução. 15. Pelo 

exposto, defiro o bloqueio de veículos em nome do executado junto ao 

órgão de trânsito, realizando-o por meio do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, determinando, desde já, que se proceda à penhora e 

avaliação do bem móvel descrito no aludido documento, de propriedade do 

devedor. 16. Após, intimem-se as partes quanto ao laudo de avaliação, 

para que, querendo, no prazo legal, se manifestem. 17. No mais, sem 

prejuízo das demais determinações constantes nesta decisão, determino 

que se expeça certidão judicial que comprova a dívida exequenda para 

que a parte exequente proceda com o protesto na forma postulada, com 

espeque no art. 517, do CPC. 18. Empós, vista ao Ministério Público. 19. Em 

seguida, conclusos. 20. Intime-se. 21. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 905446 Nr: 6966-60.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSDR, PDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6966-60.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo o feito no estado em que se encontra homologando todos os 

atos já praticados, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 

189, inciso II, CPC).

2. Designo o dia 28.01.2019, às 16h30min, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação.

 3. Intimem-se e notifiquem-se o requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público.

4. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir 

da realização da realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 

c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte 

requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil.

6. Empós, vista ao Ministério Público, para sua manifestação.

7. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 790701 Nr: 10496-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDSP, VXG, GPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553, VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 19.897, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10496-77.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Antes de deliberar acerca da petição de fl. 179, intimem-se os herdeiros 

para que se manifestarem sobre a petição de fls. 167/170 e documentos 

de fls. 171/177.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

3. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 717643 Nr: 13083-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSL, JSL, HSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13083-77.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da petição de fls. 225/227, expeça-se alvará judicial para a 

liberação do crédito informado à fl. 228.

2. Sem prejuízo da determinação supra, intime-se a inventariante para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre o ofício de fl. 241 e 

extrato de fl. 242.

3. Cumprida a diligência supra, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 785969 Nr: 8567-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8567-09.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819713 Nr: 2809-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGDS, CADSM, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO SALOMÉ 

FIGUEIRA - OAB:, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - OAB:, 

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2809-15.2016.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados 

por FRANCISCO GONÇALVES DE SOUZA (qualificado nos autos), na 

forma delineada às fls. 57/59 e 77, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, seja expedida a competente carta de 

adjudicação em favor do herdeiro João Batista de Souza.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 710509 Nr: 5480-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EF, BF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLMF, EDSKF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GARCIA GUIMARAES 

- OAB:12057/MT, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - OAB:11.709, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5480-50.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de fl. 217, haja vista que a prestação jurisdicional já foi 

devidamente entregue (fl. 210), inclusive com sentença homologatória 

transitada em julgado (fl. 212), desta forma, deve a parte interessada se 

valer dos meios legítimos para deduzir a sua pretensão em juízo.

2. Após a preclusão, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 778791 Nr: 5694-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5694-36.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 69, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte inventariante para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 784908 Nr: 8135-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885

 Processo n.º 8135-87.2015.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que o 

patrono da parte autora requer que este juiz diligencie para a localização 

de seu próprio cliente, uma vez que não mais conseguiu contatá-lo.

 2. Assim, por considerar que o contato entre advogado e cliente não 

guarda nenhuma relação com o mister jurisdicional, indefiro o pleito de fl. 

74, eis que se trata de atribuição da própria parte e de seu patrono.

 3. Em consequência, abra-se vista dos autos à parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de direito, possibilitando, assim, 

a regular tramitação processual, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Ritos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819028 Nr: 2584-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKDCR, RDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O, EMANUEL ROSSATO MURARO - 

OAB:21261/0

 3. Ademais, há que se ressaltar que houve demonstração de um 

pagamento parcial do débito exequendo, conforme documentos de fls. 

64/71, que foram confirmados pela parte autora, razão pela qual determino 

a remessa dos autos, com urgência, ao contador judicial para apuração, 

de forma discriminada, abatendo-se o valor pago, dos valores devidos 

relativos ao(s): a) 03 (três) meses anteriores à propositura da ação; b) os 

que venceram no curso do processo; e c) somatório dos itens anteriores. 

4. Com o resultado do cálculo, intime-se o devedor a efetuar o pagamento 

integral do débito exequendo, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, 

sob pena de ser decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 

528, §3º, do CPC. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769965 Nr: 2153-92.2015.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVRM, RCRM, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2153-92.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista o pleito de fl. 67, anverso e verso, no que tange ao 

bloqueio de veículos de propriedade do devedor por meio do sistema 

RENAJUD, verifica-se que o bem localizado já possui restrições em seu 

registro, conforme comprovante anexo, motivo pelo qual se considera 

infrutífera tal diligência constritiva. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo 

o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 802312 Nr: 15311-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QCDS, EGDA, MMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:14266/B, CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT14266-B, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, 

WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15311-20.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Sobre os termos da petição de fls. 117/121, anverso e verso, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, 

exare a sua cota.

 2. Após, venham-me os autos conclusos.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 278282 Nr: 2032-55.2001.811.0003

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFB, FGPDS, GBBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA 

- OAB:, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Ademais, conforme expressa disposição legal do art. 528, §8º, do 

Código de Ritos, na ação executiva onde se postule a expropriação de 

bens do devedor de alimentos não será admitido o pedido de sua prisão, 

de onde se pode extrair, também, que o próprio legislador ordinário optou 

pela divisão dos ritos executivos. 6. Dessarte, em que pese a 

manifestação da parte autora, especifique ela, no prazo de 15 (quinze) 

dias, qual o modo de execução que optará, dada a diversidade de ritos, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil, 

trazendo os cálculos necessários, conforme o rito que escolher. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 761553 Nr: 14272-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDCP, ARPSLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, JULIANO DA SILVA 

BARBOZA - OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE 

- OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14272-22.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a inventariante e herdeiras para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem sobre a petição de fl. 199.

2. Após, retornem-me os autos conclusos.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 762961 Nr: 14898-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOA, LDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 14898-41.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista o pleito de fl. 61, anverso e verso, no que tange ao 

bloqueio de veículos de propriedade do devedor por meio do sistema 

RENAJUD, verifica-se que o bem localizado já possui restrições em seu 

registro, conforme comprovante anexo, motivo pelo qual se considera 

infrutífera tal diligência constritiva. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo 

o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 795117 Nr: 12422-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMM, CRF, UDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:16010/0, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - 

OAB:MT/5141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12422-93.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da petição de fls. 147/148, nomeio inventariante o Sr. 

Uelington da Silva Feitosa, o qual deverá ser intimado para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, preste o devido compromisso, nos termos do art. 617, 

parágrafo único, do Código de Ritos.

2. No mais, intime-se o inventariante substituto para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, traga aos autos as certidões negativas das fazendas 

municipal, estadual e federal em nome da de cujus e o comprovante de 

recolhimento do ITCMD.

3. Cumprida a diligência supra, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 622 de 824



5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819274 Nr: 2677-55.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDSBM, LDSB, GNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT, 

DENISVALDO SILVA JARDIM - OAB:8183, DENISVALDO SILVA 

JARDIM - OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2677-55.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 81, pelo que determino a intimação do 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a proposta 

de compra e venda do bem imóvel, cujo valor não poderá ser inferior ao da 

avaliação de fl. 63.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 60502 Nr: 8847-10.1997.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA MOREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL ALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:4118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para instruir e retirar 

mandado de registro, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 60502 Nr: 8847-10.1997.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:4118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8847-10.1997.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 64.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758612 Nr: 12517-60.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:7.547/MT, PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:MT/10.108, SONIA MARIA ROSSIGNOLIDE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:10415-0/MT, ZILBO BERTOLI JR - OAB:OAB/MT11320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 Certifico que considerando a revogação do procuração de fls. 373, 

impulsiono os autos para que os advogados da parte autora constituidos 

às fls. 372, sejam intimados da decisão de fls. 405/406, a seguir transcrita: 

Processo n.º 12517-60.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo o feito no estado em que se encontra, homologando todos os 

atos já praticados.

2. Analisando detidamente os autos, nota-se que foi postulada uma medida 

de urgência pela parte autora, requerendo a antecipação dos efeitos da 

tutela, a qual passo a analisar neste momento.

3. Sobre o tema dispõem os arts. 300 e 303, do Código de Ritos, in verbis:

“(...)(...)

8. Isto posto, após análise acurada do feito, tendo em vista os argumentos 

e documentos trazidos aos autos, nos termos do art. 300, do Código de 

Ritos, defiro a tutela de urgência para o fim de determinar que o direito de 

visitas do autor seja exercido da seguinte maneira: o pai, requerente 

(qualificado nos autos), poderá ter consigo a companhia da filha em finais 

de semana alternados iniciando-se às sextas-feiras à partir das 17h com 

a devolução da criança aos domingos até às 20h, devendo buscá-la e 

restitui-la na residência materna, bem como alternadamente em férias 

escolares, pela metade do período.

9. No mais, determino a imediata intimação da parte demandada para que 

cumpra in totum esta determinação, sob pena de aplicação de multa diária.

10. Determino que a equipe multidisciplinar forense proceda, 

imediatamente, in loco ao estudo psicossocial das condições das partes e 

dos menores.

11. Com a juntada do laudo da equipe multidisciplinar forense, abra-se 

vista dos autos às partes e ao Ministério Público, e, após, venham-me 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

12. Intime-se.

13. Expeça-se o necessário, com urgência.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 810378 Nr: 18009-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSS, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 18009-96.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 53, pelo que determino que se proceda 

imediatamente à busca de endereço da parte demandada junto ao 

convênio TJ/TRE.

2. Após o cumprimento da diligência supra, abra-se vista dos autos à 

parte autora para sua manifestação, no prazo legal.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 774632 Nr: 4133-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA IZABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B

 Processo n.º 4133-74.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 105.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 797325 Nr: 13239-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKDCR, RDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT

 Processo n.º 13239-60.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 88, item “a” e “b”.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765171 Nr: 15959-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O, THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Processo n.º 15959-34.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 72, pelo que determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 745895 Nr: 5504-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM, ALAM, JDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Processo n.º 5504-10.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 79, pelo que determino que seja oficiado à 

empregadora do requerido para que proceda com o desconto relativo aos 

alimentos provisórios arbitrados na decisão de fl. 16.

2. Haja vista a necessidade de produção de prova oral para o melhor 

desate da vexata quaestio, designo o dia 28.11.2018, às 14h, para a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 3. Intimem-se e notifiquem-se as partes nos endereços informados no 

petitório de fl. 79, seus advogados e o representante do Parquet.

4. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.

5. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

6. Saliento que compete aos patronos das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada, 

com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, dispensando-se a 

intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704065 Nr: 12042-12.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCFDS, JFDS, RLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12042-12.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 129, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 903569 Nr: 6438-26.2018.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6438-26.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO aforada por CLARICE 

MARIA DE FRANÇA GODOY em face de JUCELINO PEREIRA DE GODOY 

(qualificados na peça vestibular).

2. As partes celebraram acordo, conforme termo de audiência carreado 

aos autos à fl. 45, anverso e verso.

3. O Ministério Público não intervém no feito.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.
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FUNDAMENTO e DECIDO.

5. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes têm 

legitimidade e estão bem representadas, bem como que inexistem 

irregularidades nem questões pendentes de apreciação, pelo que a 

homologação do acordo é medida que se impõe.

6. Tendo em vista que o casamento restou comprovado pela certidão de 

casamento juntada ao feito (fl. 12) e as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos 

autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso III, b, 

do Estatuto Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, do Código Civil, pelo 

que decreto o divórcio postulado por CLARICE MARIA DE FRANÇA 

GODOY em face de JUCELINO PEREIRA DE GODOY (qualificados nos 

autos), bem como a partilha dos bens, conforme o acordado nos autos (fl. 

45, anverso e verso).

8. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja, CLARICE 

MARIA DE FRANÇA.

9. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que 

o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

10. Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro civil.

11. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação.

12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 816388 Nr: 1717-02.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSN, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1717-02.2016.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta R.S.N., 

representado por sua genitora Sr.ª E.M.S., em face de A.C.N. (qualificados 

na exordial).

2. Intimada, a parte requerida não se manifestou nos autos.

3. Assim, a parte autora se manifestou pela aplicação do disposto no art. 

528, do Código de Processo Civil, ante o inadimplemento da parte 

executada.

4. Convém trazer a baila o que dispõe o art. 528, do Código de Ritos, in 

verbis:

“No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 

requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.”

“§3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 

do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” 

(grifo nosso)

5. Verifica-se que houve intimação da parte devedora contendo o prazo e 

a advertência para efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ver sua prisão decretada, 

porém, compulsando os autos, nota-se que a parte executada não 

apresentou justificativa tampouco fez a quitação da dívida alimentar.

6. Como o adimplemento da obrigação alimentar se relaciona diretamente 

com a sobrevivência do alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, 

inciso LXVII, que:

“ não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.” (grifo nosso)

7. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho, à própria mantença.

 8. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais pátrios, no 

sentido de que:

 “É cabível a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de execução 

contra ele proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três 

parcelas devidas a título de pensão alimentícia, mais as que se vencerem 

no curso do processo. Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ª Turma – Minª. 

Nancy Andrigui). (grifo nosso)

 “O entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a 

prisão por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três 

últimas parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No 

caso de prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ - 4ª Turma, HC 14.841 – SC, Rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109). (grifo nosso)

“A prisão civil decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem 

por escopo fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do 

alimentando. Assim, a custódia determinada em execução de prestação 

alimentícia pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito 

patrimonial que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 

13.736-0, 6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132).

9. Na esteira desse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça 

alterou a Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que vencerem no curso do processo.”

 10. Dessarte, conforme exposição supra, determino a remessa dos 

autos, com urgência, ao contador judicial para a atualização dos valores 

devidos relativos ao(s):

a) 03 (três) meses anteriores à propositura da ação;

 b) os meses que venceram no curso do processo; e

c) somatório dos itens anteriores.

11. Com o resultado do cálculo, intime-se a parte devedora a efetuar o 

pagamento, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC.

12. No mais, analisando detidamente os autos, vê-se que no caso em 

apreço é cabível a expedição de certidão judicial que comprove a dívida 

ora executada, a fim de que seja providenciado o protesto no cartório de 

registro de títulos, tendo em vista que a parte executada não adimpliu com 

o débito exequendo.

13. Insta consignar que a verba alimentar tem caráter vital para as 

manutenções básicas do necessitado, sendo imperioso que as 

prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de se impor ao 

credor, que na maioria das vezes possui tenra idade e não pode prover o 

próprio sustento, uma situação degradável.

14. Sobre o tema, anoto as considerações doutrinárias:

 “(...) o alimento, em sentido amplo, abrange todo o necessário ao 

sustento, morada, vestuário, saúde e educação do ser humano. 

Atualmente, costuma-se acrescentar a este rol o lazer, considerado 

essencial para o desenvolvimento sadio e equilibrado de todo indivíduo.” 

(JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil. 5ª ed., v. 5. 

Salvador: Juspodivm, 2013, p. 715)

15. Diante disso, nota-se o quão grande é a importância da efetiva 

prestação alimentícia, o que certamente levou a parte exequente a manejar 

a presente ação, sendo certo que outras formas de tentar compelir a parte 

devedora ao adimplemento da dívida restaram infrutíferas.

16. Corroborando as lições supra e, ainda, tecendo consideração acerca 

da mitigação do segredo de justiça, anoto o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE 

INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. INVIABILIDADE RECONHECIDA. VEDAÇÃO, TODAVIA, 

INEXISTENTE. TENTATIVAS DE PENHORA 'ON LINE' E BUSCA DE BENS 

PENHORÁVEIS INFRUTÍFERAS. ART. 732 DO CPC. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA 

E EXIGÍVEL. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO PARA 

ATINGIR A FINALIDADE ALMEJADA. RECLAMO RECURSAL ACOLHIDO. 1 

Ainda que sem previsão legal, não existe vedação à inscrição do devedor 

de alimentos nos cadastros de restrição ao crédito, sendo a medida mais 
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uma forma de compelir o devedor ao pagamento das parcelas dos 

alimentos vencidas. 2 Inexistindo bens passíveis de penhora ou valores 

depositados em instituições financeiras, pode o representante legal do 

menor, havendo interesse, nas execuções pelo rito do art. 732, do CPC, 

requerer a emissão de certidão, junto ao juízo responsável pela execução, 

com os dados necessários ao protesto do título executivo judicial. Assim, 

basta apresentar a cópia da decisão que fixou os alimentos e a respectiva 

certidão, acompanhados do cálculo do valor do débito, junto ao cartório 

competente para o protesto do título. 3 A privacidade do alimentante não é 

direito fundamental absoluto, curvando-se ao direito do alimentado à uma 

sobrevivência digna e, pois, à própria vida.” (TJ/SC – Agravo de 

Instrumento n.º 20130067976. Segunda Câmara de Direito Civil. Rel. 

Trindade dos Santos. DJ: 14.08.2013). (grifo nosso)

17. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, sem prejuízo das demais determinações constantes 

nesta decisão, determino que se expeça certidão judicial que comprova a 

dívida exequenda para que a parte exequente proceda com o protesto na 

forma postulada, com espeque no art. 517, do CPC.

18. Intime-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716953 Nr: 12359-73.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11415/MT

 12. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço e dou-lhe parcial 

provimento, para acrescentar à sentença de fls. 832/839, anverso e 

verso, que foi indeferida a partilha do imóvel residencial situado na Rua 02, 

n.º 912, da quadra 09, lote 16, do Bairro José Sobrinho, nesta cidade, e 

que foi deferida a partilha entre as partes do veículo FIAT Palio, modelo 

ELX FLEX, ano/modelo 2007/2008, Placa JUW-5453, Renavam n.º 

918482550, pelos motivos adrede expostos.13. Permanecem inalterados 

os demais itens da sentença de fls. 832/839, anverso e verso, a qual 

deverá ser regularmente cumprida com as alterações supra. Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819880 Nr: 2871-55.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2871-55.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 45, pelo que determino que a equipe 

multidisciplinar forense proceda, imediatamente, in loco, ao estudo 

psicossocial das condições da parte autora e da menor.

2. Com a juntada do laudo da equipe multidisciplinar forense, abra-se vista 

dos autos às partes e ao Ministério Público, e, após, venham-me 

conclusos.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 797187 Nr: 13181-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FABIANA OLIVEIRA MARTINS MIGLIAVACCA - 

OAB:8744-B/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13181-57.2015.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que o feito já 

se encontra sentenciado, com sentença transitada em julgado (fl. 54).

2. Assim, não obstante as razões invocadas pela parte autora, fl. 69, 

anverso e verso, não há se falar em análise de quaisquer novos pedidos 

das partes, ante a extinção do feito, devendo o interessado, caso queira, 

ingressar com a ação pertinente perante o juízo competente.

3. Portanto, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 712049 Nr: 7096-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7096-60.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 91, determinando que seja oficiado à CEF para que 

bloqueie e penhore o valor existente a título de saldo PIS/FGTS em favor 

do executado, conforme o débito exequendo discutido no caso em apreço, 

bem como para que proceda à transferência dos valores para conta 

bancária informada pela parte autora no referido petitório.

2. Empós, abra-se vista dos autos às partes e ao representante do 

Ministério Público, para que requeiram o que de direito, no prazo legal.

3. Intime-se

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715118 Nr: 10372-02.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMV, JCFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10372-02.2012.8.11.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por G.M.V., 

representado por sua genitora Sr.ª J.C.F.M., em face de R.V.B. 

(qualificados nos autos).

2. À fl. 98 requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de 

mérito.

3. Vieram-me os autos conclusos.
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É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação.

6. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, então, 

possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada.

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, extingo o feito 

sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 750894 Nr: 8227-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8227-02.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante à manifestação de fl. 91, intime-se a parte autora para que 

requeira o que de direito, no prazo legal.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 749666 Nr: 7566-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSM, CNDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARQUES 

MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:20.326, DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 Processo n.º 7566-23.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 79, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754884 Nr: 10231-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSDS, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10231-12.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 90, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 414724 Nr: 10417-45.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSC, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOAO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, JOÃO 

RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA 

ALVES - OAB:OAB/MT 19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 arts. 831 e seguintes do Codex, portanto, aplico ao caso o regramento do 

art. 833, do Código de Ritos, o qual apresenta um rol de bens 

impenhoráveis, que para análise do pedido constante destes autos, deve 

ser criteriosamente observado e zelado pelo julgador para melhor dizer o 

direito. Sendo assim, vejamos o inciso II do artigo suprarreferido:“Art. 833. 

São impenhoráveis:(...)II - os móveis, os pertences e as utilidades 

domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de 

elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida;” (grifo nosso) 7. Feitas 

estas considerações, defiro parcialmente o pedido de fls. 210/214, 

determinando a penhora dos bens que guarnecem a residência do 

executado, desde que de elevado valor ou que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, até o 

limite do valor exequendo de R$ 23.470,25 (vinte e três mil quatrocentos e 

setenta reais e vinte e cinco centavos). 8. Abra-se vista ao Ministério 

P ú b l i c o . 9 .  I n t i m e - s e . 1 0 .  E x p e ç a - s e  o 

necessár io.Cumpra-se.Rondonópol is /MT, 26 de outubro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723436 Nr: 4428-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:MT/4678

 Processo n.º 4428-82.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pedido de fl. 201 e por tudo mais que dos autos consta, em 

razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida à parte 

exequente, decreto a prisão civil do executado LAÉRCIO DA CRUZ VEIGA 
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(qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de Ritos, 

por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. Saliente-se ao executado 

que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, devendo ser expedido o competente mandado de 

prisão.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 717811 Nr: 13251-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCFDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637

 Processo n.º 13251-79.2012.811.0003

Vistos etc.

 1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que ainda não foi cumprida a 

determinação de fl. 147. Sendo assim, cumpra-se a referida decisão.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819038 Nr: 2590-02.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HTNV, PT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT, ELISIANE MORAES PORTELA - OAB:OAB / MT18698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20621/O

 Processo n.º 2590-02.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 97, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804391 Nr: 16077-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, VMADS, AADS, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16077-73.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 50, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 398928 Nr: 12437-43.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKPA, RADJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Processo n.º 12437-43.2007.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 136, devendo proceder-se com o necessário para 

transferência do numerário bloqueado judicialmente à conta bancária de 

titularidade da parte autora.

2. Empós, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 807792 Nr: 17280-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAS, YRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17280-70.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 57, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 2 (dois) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 728263 Nr: 9074-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSP, EGDSP, LVDSP, CDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9074-38.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que a parte autora na fl. 98, 

pleiteou a intimação editalícia da parte requerida, tendo em vista as 

tentativas infrutíferas em intimá-lo, sendo assim, não resta outro caminho 

se não o deferimento desta pretensão, o que faço com fundamento no art. 

275, §2º, do CPC, vejamos:
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“Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a 

realização por meio eletrônico ou pelo correio.

§ 1o A certidão de intimação deve conter:

I - a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, 

quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que 

o expediu;

II - a declaração de entrega da contrafé;

III - a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no 

mandado.

§ 2o Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou 

por edital.” (grifo nosso)

2. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e em seguida ao 

representante do Ministério Público.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 789914 Nr: 10192-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARDS, MEARDS, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9074-38.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que a parte autora na fl. 98, 

pleiteou a intimação editalícia da parte requerida, tendo em vista as 

tentativas infrutíferas em intimá-lo, sendo assim, não resta outro caminho 

se não o deferimento desta pretensão, o que faço com fundamento no art. 

275, §2º, do CPC, vejamos:

“Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a 

realização por meio eletrônico ou pelo correio.

§ 1o A certidão de intimação deve conter:

I - a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, 

quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que 

o expediu;

II - a declaração de entrega da contrafé;

III - a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no 

mandado.

§ 2o Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou 

por edital.” (grifo nosso)

2. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e em seguida ao 

representante do Ministério Público.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 755743 Nr: 10714-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSM, CNDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15261/MT, WELSON GAÍVA MARINO - OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 Processo n.º 10714-42.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pedido de fls. 110/113 e por tudo mais que dos autos consta, em 

razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida à parte 

exequente, decreto a prisão civil do executado Emerson Souza Miranda 

(qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de Ritos, 

por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. Saliente-se ao executado 

que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, devendo ser expedido o competente mandado de 

prisão.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 774752 Nr: 4177-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEDSV, KKDSV, DPDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 4177-93.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 61.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 777830 Nr: 5355-77.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC, GCDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MARCELINO DOLCE DE 

SOUZA - OAB:5161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,Processo n.º 5355-77.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito de fl. 53 e tudo mais que dos autos consta, intimem-se a 

parte autora e seu procurador, pessoalmente e via DJe, para se 

manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do 

Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 5863 Nr: 364-93.1994.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI FURLAN FERREIRA, AGENIR TEREZINHA 

INOCENCIO, ELIS MARISA SILVA FERREIRA, FATIMA VILELA DO 

NASCIMENTO FREITAS, GINA ALEXANDRA FERREIRA BRAVO INOCENCIO 

SANTOS, ANTONIO EDSON LEAO DA SILVA FERREIRA BRAVO, 

GILMARA ELIANA SILVA FERREIRA BRAVO AGIO, ANTOGERRY 

INOCENCIO BRAVO, SILVIA REGINA SILVA FERREIRA BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A, Raimundo Aparecido Viana - OAB:21.270, SILVANA 

PACHECO LEAL - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar os advogados dos herdeiros 

para que manifestem sobre o esboço da partilha de fls. 353/366, no prazo 

de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 445603 Nr: 785-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSNN, NHNS, NVDS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, JOAO ROBERTO SILVA ATAÍDE - OAB:29101SSP/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Processo n.º 785-87.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro os pleitos formulados à fl. 164.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010504-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IARA MARIA OGLIARI RAMPAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR RAMPAZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010504-32.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO 

CONSENSUAL DE DIVÓRCIO, na qual as partes avençaram sobre a 

partilha de bens, porém não carrearam aos autos documentos que 

comprovem a sua propriedade. 2. Assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo 

às disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual Civil, 

carreando aos autos documento hábil a comprovar a propriedade dos 

bens supracitados, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob 

pena de o juízo não deliberar quanto a sua partilha. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1010649-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE ESCOLATICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010649-88.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

determinando o apensamento destes autos aos de n.º 

1008537-49.2018.811.0003. 2. Cite-se o espólio, na pessoa de seu 

representante legal, bem como os eventuais herdeiros, para que, 

querendo, impugnem a habilitação ou com esta concordem, no prazo legal. 

3. Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público, 

para sua manifestação, no prazo legal. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2016. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000517-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL INACIO DO AMARAL (REQUERENTE)

RAFAEL THOMAZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000517-69.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

na certidão de óbito do de cujus carreada no ID: 11521835 consta a 

informação de que este deixou dois filhos, intime-se a parte autora para 

que se manifeste, no prazo legal, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil). 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001146-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DE JESUS (REQUERENTE)

LUZENIRA PULICARPO DE JESUS SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001146-43.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

as declarações juntadas no ID: 11855548 não comprovam que os 

requerentes são os únicos herdeiros, intime-se as parte autora para que 

carreie aos autos prova de que não há outros herdeiros do falecido além 

dos descritos no processo, utilizando-se para tanto, de declarações com 

firma reconhecida de ao menos 3 (três) testemunhas, no prazo de 10 

(dez) dias. 2. Após, venham-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1010476-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GARCIA PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010476-64.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, nota-se que nos documentos que 

instruem o ID: 16128118 não consta a peça exordial. 2. Assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 

321, do CPC), atendendo às disposições contidas no art. 320, do Estatuto 

Processual Civil, carreando ao feito a exordial, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000548-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE RAMOS VITURINO DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000548-89.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, nota-se que a ação se trata de um 

procedimento de jurisdição voluntária, entretanto, percebe-se que na peça 

de emenda da inicial (ID: 11809434) não consta o instrumento de 
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procuração outorgado pelos demais herdeiros incluídos no polo ativo ao 

causídico que subscreve o petitório. 2. Assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear ao feito as procurações das 

pessoas suprarreferidas. 3. No mais, defiro o pleito de ID: 15864467, pelo 

que determino que seja oficiado à Caixa Econômica Federal para que 

informe ao juízo quanto à existência de numerário em conta bancária em 

favor da de cujus. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001498-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MYLENA FREITAS SOUSA (REQUERENTE)

SUELY GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001498-98.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 15496446, pelo que determino a intimação da parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo legal. 2. Após, abra-se vista ao 

Ministério Público para manifestação. 3. Empós, venham-me os autos 

conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006885-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO QUEIROZ CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAL CASTRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006885-94.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO do de cujus EDIVAL DE CASTRO 

aforada por JULIO QUEIROZ CASTRO (qualificado nos autos). 2. No ID: 

15095625 a parte autora requereu a desistência da ação e sua extinção 

sem resolução de mérito. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à 

parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 

do Estatuto Processual Civil, sendo, então, possível à parte requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada. 6. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, em conformidade com a 

manifestação do Ministério Público, extingo o feito sem resolução de 

mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual Civil. 7. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006599-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PIRES (REQUERENTE)

LUCIVALDO PIRES CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006599-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por CELIA 

MARIA DA SILVA (qualificada nos autos), na forma pleiteada pelo 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito 

tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o 

prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, 

alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. Após, arquivem-se, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004345-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILTON AQUILINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSILENE PAULA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004345-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C. PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, 

GUARDA E VISITAS aforada por J.I.A.S. em face de G.P.S.S. (qualificados 

na peça vestibular). 2. As partes celebraram acordo, conforme termo 

carreado aos autos (ID: 14420175), avençando acerca do divórcio, 

alimentos, guarda e visitas em relação à filha menor. 3. O representante do 

Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do acordo. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes 

têm legitimidade e estão bem representadas, bem como que inexistem 

irregularidades nem questões pendentes de apreciação, pelo que a 

homologação do acordo é medida que se impõe. 6. Tendo em vista que o 

casamento restou comprovado pela certidão de casamento juntada ao 

feito (ID: 13687110) e as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. Ante o exposto, atendendo 

a tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o parecer 

ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso 

III, b, do Digesto Processual Civil, pelo que decreto o divórcio postulado por 

J.I.A.S. em face de G.P.S. (qualificados nos autos), deferindo a guarda da 

menor em favor da genitora, bem como as visitas em favor do genitor, de 

forma livre, e os alimentos, conforme acordado. 8. O cônjuge virago 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja, GESSILENE PAULA DOS 

SANTOS. 9. Expeça-se termo de guarda definitiva da menor em favor da 

genitora. 10. Sem condenação em custas e nem em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

11. Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro civil. 12. 

Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se 

os mandados de inscrição e averbação. 13. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001508-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANE BEATRIZ VICTORIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE CAROLINE ROESLER OAB - MT23935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Leonardo Santos (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001508-45.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C.C. ALIMENTOS intentada 
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por N.V.S., neste ato representado por sua genitora, Sr.ª T.B.V.S., em 

face de L.S. (qualificados nos autos). 2. Na audiência de conciliação as 

partes formularam acordo onde se reconheceu a relação de paternidade 

existente entre elas (ID: 13034031), eis que o exame pericial de DNA 

confirmou a existência de relação de parentesco (ID: 14048638), bem 

como compuseram acerca da guarda, alimentos e direito de visitas em 

relação ao menor. 3. O representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm 

legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução. 6. Tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o 

acordo entabulado nos autos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 7. Portanto, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, com espeque no art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual 

Civil, extingo o feito com resolução de mérito, homologando o acordo 

formulado pelas partes para reconhecer a paternidade do requerido em 

relação ao requerente, determinando a retificação do seu assento civil 

onde passará a constar como seu genitor a pessoa de LEONARDO 

SANTOS e como seus avós paternos José da Silva Francisco e Valdivina 

Santos Silva, sendo que o autor passará a se chamar NICOLLAS 

VICTORIO DA SILVA SANTOS. 8. Expeça-se o mandado ao registro civil 

competente, para que seja averbada a paternidade e os apelidos de família 

da parte demandada no assento de nascimento da parte autora, atendido 

o disposto na Lei n.º 6.015/73, art. 29, §1º, “d”, e art. 109, §4º, do mesmo 

diploma legal. 9. Expeça-se termo de guarda definitiva do menor em favor 

da genitora. 10. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita. 11. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao 

cumprimento desta decisão. 12. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010526-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

DORALICE DIAS DE MELO (REQUERENTE)

NIVALDO DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

DORACI DA SILVA PAULINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010526-27.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por 

DEOCLECIANO DIAS DA SILVA (qualificado nos autos), na forma pleiteada 

pela inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. 

Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, 

decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de 

partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação, observando a renúncia dos 

herdeiros em favor da viúva meeira, Sr.ª Maria Helena da Silva Dias (ID: 

14366649). 3. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003946-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MULLER (REQUERENTE)

AGUINALDO JOSE BENDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE MONTEIRO CHIAPINOTTO OAB - MT21932/O 

(ADVOGADO(A))

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO(A))

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MULLER (REQUERIDO)

AGUINALDO JOSE BENDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003946-78.2014.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

ALVARÁ JUDICIAL PARA ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS aforada por 

ADRIANA MULLER e AGUINALDO JOSE BENDER (qualificados nos autos), 

em que alegam, em suma, que são casados pelo regime da comunhão 

parcial de bens e postulam pela alteração para o regime da comunhão 

universal de bens, sob o fundamento de que o casal quer permitir 

justamente a segmentação patrimonial que construíram desde o início da 

vida conjugal com o esforço de cada um dos cônjuges, permitindo que 

seja somado ao do outro. 2. A inicial foi instruída com os documentos 

necessários à propositura da demanda. 3. Manifestou-se o representante 

do Ministério Público pela procedência do pedido exordial. 4. Vieram-me os 

autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Inexistem 

nulidades ou irregularidades pendentes de solução, motivo pelo qual 

passo diretamente à análise do meritum causae. 7. A existência do 

matrimônio restou provada pelo documento de ID: 8160580. 8. Tendo em 

vista que a justificação dos requerentes é com base em vontade anterior 

de ambos os nubentes, não restando prejuízo para nenhum deles, 

visando, assim, proteger a entidade familiar, hei por bem dar guarida ao 

pedido inicial, entendendo que a justificativa apresentada é pertinente. 9. 

Em casos análogos, os tribunais pátrios têm entendido também desta 

forma: “CIVIL. FAMÍLIA. MATRIMÔNIO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS 

DO CASAMENTO (CC/2002, ART. 1.639, §2º). EXPRESSA RESSALVA 

LEGAL DOS DIREITOS DETERCEIROS. PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA 

CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, NO ÓRGÃO OFICIAL E 

NA IMPRENSA LOCAL. PROVIMENTO N.º 24/03 DA CORREGEDORIA DO 

TRIBUNAL ESTADUAL. FORMALIDADE DISPENSÁVEL, AUSENTE BASE 

LEGAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 

1.639, §2º, do Código Civil de 2002, a alteração do regime jurídico de bens 

do casamento é admitida, quando procedentes as razões invocadas no 

pedido de ambos os cônjuges, mediante autorização judicial, sempre com 

ressalva dos direitos de terceiros. 1.639, §2º, Código Civil. 2. Mostra-se, 

assim, dispensável a formalidade emanada de Provimento do Tribunal de 

Justiça de publicação de editais acerca da alteração do regime de bens, 

mormente pelo fato de se tratar de providência da qual não cogita a 

legislação aplicável. 3. O princípio da publicidade, em tal hipótese, é 

atendido pela publicação da sentença que defere o pedido e pelas 

anotações e alterações procedidas nos registros próprios, com 

averbação no registro civil de pessoas naturais e, sendo o caso, no 

registro de imóveis. 4. Recurso especial provido para dispensar a 

publicação de editais determinada pelas instâncias ordinárias.” (STJ – 

Recurso Especial n.º 2005/0140251-4. 4ª Turma, Rel: Min. Raul Araújo, DJ: 

17/04/2012 – grifamos) “ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS. Art. 1.639, 

§2º do Código Civil Matrimônio contraído em 2004, sob o regime de 

comunhão parcial de bens Modificação para o regime da separação total 

de bens. Motivação da alteração pode ser pautada em razões de 

conveniência pessoal, desde que plausíveis. Princípio da autonomia 

privada quanto às relações patrimoniais do casal. Inexistência de qualquer 

indício de interesse escuso ou fraudulento. Efeitos ex nunc da decisão. 

Indevida a partilha dos bens comuns anteriormente adquiridos, vez que a 

sociedade conjugal não foi dissolvida, apenas prossegue sob novas 

regras. Recurso não provido.” (TJ/SP – Apelação Cível n.º 

0031746-28.2010.8.26.0100. 4ª Câmara de Direito Privado, Rel: Francisco 

Loureiro. DJ: 24/03/2011 – grifamos) 10. Assim, tendo o juízo tomado as 

cautelas de praxe, intimando-se os herdeiros do casal, que anuíram com a 

pretensão, ante a alegação da não existência de dívidas dos requerentes, 

tendo os requerentes juntado diversas certidões negativas de dívidas, 

conclui-se, portanto, que o pedido é procedente, devendo assim ser 

julgado. 11. Por todo o exposto e em atenção a tudo mais que dos autos 

consta, em consonância com a cota ministerial, julgo procedente o pedido 

articulado na peça inaugural, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, para determinar a alteração do regime de bens do 

casamento de ADRIANA MULLER e AGUINALDO JOSE BENDER 

(qualificados nos autos) da comunhão parcial de bens para o regime da 

comunhão universal de bens. 12. Averbe-se a presente decisão no 

assentamento do registro civil. 13. Oficie-se ao titular do Cartório de 

Registro Civil competente, expedindo-se o mandado. 14. Sem condenação 

em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que 
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incabíveis à espécie. 15. Notifique-se o Ministério Público. 16. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001999-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NILZA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001999-86.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE PARTILHA DE BENS aforada por D.B.O. em face de M.N.S.B. 

(qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo 

de ajuste carreado no ID: 15829839. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. As partes têm legitimidade 

e estão bem representadas. 5. Tendo em vista que as partes transigiram 

com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos (ID: 15829839) para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos 

consta e em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com 

resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 

Notifique-se o representante do Ministério Público. 9. Tendo em vista que 

as partes renunciaram ao prazo recursal, a presente transita em julgado 

com sua publicação, assim, arquivem os autos, procedendo-se às baixas 

de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000833-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCICLEIA OLIMPIA BAZILIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000833-19.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTICIA aforada por V.J.S.B. 

representado por sua genitora Sr.ª J.O.B., em face de V.J.S. (qualificados 

nos autos). 2. Pela manifestação carreada aos autos (ID: 13617623), 

infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação alimentar. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando houver o adimplemento 

total da dívida. 5. Diante da manifestação das partes verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

extingo o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil. 

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000174-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000174-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO aforada por ROSANGELA FELIX DE SOUZA em 

face de LEANDRO DE SOUZA SILVA (qualificados nos autos). 2. Foi 

confeccionado relatório de estudo por equipe multidisciplinar de ID: 

12509464, bem como realizada perícia médica com a parte interditanda 

pela expert nomeada pelo juízo (ID: 14009342). 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução, por isso passo diretamente ao exame do 

meritum causae. 5. Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a 

parte requerida deve realmente ser interditada, pois, conforme perícia 

realizada, concluiu-se que é portadora de enfermidade que lhe incapacita 

à prática dos atos negociais da vida civil e administração dos bens, o que 

só corrobora as alegações e documentos contidos na peça vestibular. 6. 

Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é medida 

necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 7. Contudo, não 

obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar às partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 8. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 9. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 10. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas 

de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 

(seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena 

incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com 

deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifamos) “Art. 91. 

Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento 

de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, 

proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações 

financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo 

único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por 

tutor ou curador.” 11. Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do 

pedido é medida que se impõe. 12. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, 

julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, 

do Codex Processual Civil, para decretar a interdição de LEANDRO DE 

SOUZA SILVA (qualificado nos autos), declarando-o incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, Sr.ª ROSANGELA FELIX DE SOUZA. 14. Em atenção ao 

disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma 

Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem 
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condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009724-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MALAQUIAS OAB - MG48919 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VIEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009724-92.2018.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, faculto a 

regularização da representação processual da requerente, bem como a 

apresentação de seus documentos pessoais (CPF e RG) e do assento de 

óbito da falecida, no prazo de 15 (quinze) dias, eis que documentos 

indispensáveis à propositura da presente ação (art. 320 e art. 615, 

parágrafo único, ambos do CPC), sobretudo para averiguação da 

legitimidade ao encargo pretendido, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (art. 321, parágrafo único, CPC). Sem prejuízo, esclareça a autora, 

no mesmo lapso e sob a mesma pena, acerca da informação gravada nas 

matrículas dos bens que se pretende amealhar, cuja disposição indica a 

alienação da cota-parte pertencente a autora da herança. Após, 

renove-se a conclusão. Intime-se. Rondonópolis/MT, 19 de outubro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010202-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY DOS SANTOS FEITOSA (REQUERENTE)

JOAO EDSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

EVAIR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DINALVA RODRIGUES DOS SANTOS MACIEL (REQUERENTE)

DARCENY APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEUZIRA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS OAB - MT25594/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010202-03.2018.8.11.0003 Vistos etc., A concessão dos benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita será apreciada depois da apresentação 

do rol de bens a serem inventariados. Doravante, por estarem 

preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiros 

maiores e capazes, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado, 

CONVERTO o presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO 

SUMÁRIO. Procedam-se as devidas retificações no sistema PJe e capa 

dos autos. Nomeio inventariante o requerente EVAIR RODRIGUES DOS 

SANTOS, facultando-o a firmar compromisso em 05 (cinco) dias, devendo 

prestar as últimas declarações em 20 (vinte) dias, independente de nova 

intimação, dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Sem prejuízo, 

deverá o inventariante apresentar, no mesmo prazo, a certidão de 

casamento da falecida e documentos comprobatórios da propriedade dos 

bens que se pretende amealhar, devidamente registrados em favor do 

autor da herança, dispensando-se a apuração de questões tributárias no 

rito de arrolamento sumário (art. 659, §2º e 662, §2º). Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010139-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. D. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010139-75.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 2. Previamente a homologação do quanto postulado pelas 

partes, faculto aos interessados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionarem ao feito documento alusivo ao veículo Uno que se pretende 

amealhar (ID 16088245), eis que registrado em nome de terceiro não 

participante da relação processual, sob pena de não homologação no 

tocante ao aludido patrimônio. 3. Após, renove-se a conclusão. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009663-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. D. S. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009663-37.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência’ 

ajuizada por G. M. de S. S., em desfavor de M. do S. de S. V., bem 

qualificados nos autos. Com efeito, vislumbra-se da narrativa dos fatos 

que o autor pretende, de fato, a destituição da curadora precedentemente 

nomeada à demandada, atualmente exercida pela representante legal da 

Fundação Lar Cristão, Sra. A. M. O. do R., ao revés da nomeação primitiva 

do autor ao múnus, como pleiteado. Destarte, faculto ao requerente a 

emenda da inicial, a fim de regularizar a pretensão explanada na exordial, 

adequando-se o polo passivo do feito, a par de constar exclusivamente a 

atual curadora nomeada, com a retificação do pedido, em consonância ao 

art. 319, do CPC, assim como a apresentação do competente termo de 

curatela conferido à r. curadora ou a sentença que decretou a interdição, 

eis que documento indispensável ao ajuizamento da demanda, tudo no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 320 e 

321, do CPC). Intime-se. Rondonópolis-MT, 18 de outubro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009187-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIMEIRE ISOTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BOFF (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1009187-96.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto a requerente a emenda 

da inicial, a fim de que, no prazo de 20 (vinte) dias, traga aos autos 

declaração de anuência do proprietário Ildon Maximiano Peres e sua 

respectiva consorte, assim como da promissária compradora Edna 

Gonçalves Vieira, cujo compromisso se encontra à margem da matrícula 

sob nº. 46.442 (ID 15792851), sobretudo visando resguardar direitos de 

terceiros, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 22 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005442-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. B. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. R. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005442-45.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação de 

Regulamentação de Guarda Unilateral” proposta por J. M. B. de O., em 

desfavor de E. E. R. D., ambos devidamente qualificados nos autos. Após 

um ato e outro, aportou informação prestada pela equipe multidisciplinar do 

juízo acerca da alteração de endereço da parte autora, conforme ID 

11698056. Na sequência, o requerente ratificou a aludida notícia, aduzindo 

que fora transferido à cidade de Alto Araguaia, onde atualmente reside 

com os filhos (ID 13368090). Relatei o essencial. DECIDO. Pois bem. Diante 

da informação de que os menores e o atual detentor da guarda fática 

encontram-se residindo na cidade de Alto Araguaia/MT, cabível à espécie 

a regra geral de competência territorial prevista no art. 53, inciso I, ‘a’, do 

CPC, de modo que o domicílio do guardião é o que atrai a presente ação. 

Cumpre destacar que tal regra restou devidamente insculpida no art. 147, 

II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo objetivo principal é a 

proteção do interesse da criança e do adolescente conferindo caráter 

absoluto à competência em questão, o que, por sua vez, autoriza o 

reconhecimento de ofício da incompetência deste Juízo para conhecer, 

processar e julgar a demanda em apreço. Nesse sentido: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 

DOMICÍLIO DA GUARDIÃ, PARA O QUAL OS AUTOS FORAM REMETIDOS. 

RETORNO DOS AUTOS À COMARCA EM QUE DISTRIBUÍDA A AÇÃO. 

DESCABIMENTO. Segundo orientação contida na Súmula nº. 383 do STJ, a 

definição da competência em ação envolvendo menor deve levar em 

conta, prioritariamente, a proteção de seus interesses, sendo competente 

para o processamento e julgamento da ação de guarda, no caso, a 

Comarca de domicílio da bisavó, guardiã, com o que deve ser mantida a 

decisão que determinou a remessa dos autos para a Comarca de Porto 

Alegre. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO 

IMPROCEDENTE.” (TJRS - Conflito de Competência Nº 70078731775, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 

Lins Pastl, Julgado em 18/10/2018). Posto isso, DECLINO de minha 

competência jurisdicional em favor da Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Alto Araguaia/MT, para onde determino a remessa deste feito. 

Notifique-se o Ministério Público. Após, preclusa a via recursal, remeta-se 

o processo ao referido juízo, efetuadas as anotações e baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006652-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. R. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT0010369A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. B. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT23510/O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006652-37.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda Unilateral, 

Pedido de Antecipação de Tutela e Alimentos” proposta por E. E. R. D., em 

desfavor de J. M. B. de O., ambos devidamente qualificados nos autos, 

inicialmente distribuída ao Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT. Após 

o regular prosseguimento do feito, aportou informação dando conta de que 

os menores Matheus, Amanda e Paulo encontram-se sob a custódia física 

do genitor, ora requerido, o qual se encontraria residindo em 

Rondonópolis/MT, oportunidade em que fora declinada a competência em 

favor desta unidade jurisdicional (ID 10831411). Relatei o essencial. 

DECIDO. Pois bem. O requerido noticiou no curso do feito a existência de 

ação de guarda ajuizada por ele em desfavor da ora requerente, em 

tramitação perante esta Vara Especializada sob a numeração única 

1005442-45.2017.8.11.0003. Compulsando os autos epigrafados, verifico 

que o autor prestou a informação de que fora transferido para a cidade de 

Alto Araguaia em virtude de seu ofício como servidor público do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, onde atualmente reside com 

os filhos (ID 13368090). Diante de tais informações, esta magistrada 

declinou de sua competência jurisdicional em favor do juízo da Comarca de 

Alto Araguaia/MT, porquanto cabível à espécie a regra geral de 

competência territorial prevista no art. 53, inciso I, ‘a’, do CPC, de modo que 

o domicílio do guardião é o que atrai a competência da ação. Demais disso, 

não obstante a presente demanda verse, ainda, sobre a união estável 

supostamente vivenciada entre o casal, guarda, alimentos e visitas da 

prole comum, ressai que a regra da norma processualista vigente fora 

reproduzida no art. 147, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo 

objetivo principal é a proteção do interesse da criança e do adolescente 

conferindo caráter absoluto à competência em questão, o que, por sua 

vez, autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência deste Juízo 

para conhecer, processar e julgar o feito em apreço. Deveras, não há 

sentido lógico em uma demanda deste quilate, que se foca no ambiente de 

vida de menor incapaz, tampouco a instrução por deprecatas, com quebra 

da imediação judicial e prorrogação demasiada do feito. Assim, a mudança 

de domicílio do representante legal das crianças, implica, 

necessariamente, a dos menores e afeta, de sobremaneira, o foco da 

ação, calcada na fixação de alimentos, visitas e regulamentação da 

custódia física da prole comum, justificando-se, assim, a declinação de 

ofício. Nesse sentido: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FAMÍLIA. AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA 

COM GUARDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ATUAL DOMICÍLIO DA 

GUARDIÃ, PARA O QUAL OS AUTOS FORAM REMETIDOS. RETORNO 

DOS AUTOS À COMARCA EM QUE DISTRIBUÍDA A AÇÃO. 

DESCABIMENTO. Segundo orientação contida na Súmula nº. 383 do STJ, a 

definição da competência em ação envolvendo menor deve levar em 

conta, prioritariamente, a proteção de seus interesses, sendo competente 

para o processamento e julgamento da presente ação, no caso, a 

Comarca de atual domicílio da genitora, guardiã, com o que deve ser 

mantida a decisão que determinou a remessa dos autos para a Comarca 

de Catuípe. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO 

IMPROCEDENTE.” (TJRS - Conflito de Competência Nº 70078788015, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 

Lins Pastl, Julgado em 18/10/2018). Além disso, na linha da orientação 

contida na Súmula nº. 383 do STJ, in verbis: “A competência para 

processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.” Posto isso, 

DECLINO de minha competência jurisdicional em favor da Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Alto Araguaia/MT, para onde determino a 

remessa deste feito. Notifique-se o ministério Público. Após, preclusa a via 

recursal, remeta-se o processo ao referido juízo, efetuadas as anotações 

e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002942-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002492-40.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação de 

execução de alimentos proposta por I. E. de S. dos R. e I. D. de S. dos R., 

ambas devidamente representadas pela avó materna em face de 

FERNANDO PASSOS DOS REIS, todos bem qualificados nos autos. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. No curso da execução, a 
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exequente pugnou pela extinção do processo haja vista a ausência de 

interesse no prosseguimento do feito (ID 14665223). É o relatório. Decido. 

A desistência da ação é perfeitamente possível, registrando-se que à 

parte autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental, inexistindo in casu 

nada que obstaculize o acolhimento do pedido de desistência. Face ao 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo 

único, CPC/2015), e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, ambos do CPC). Sem custas e 

honorários ante à gratuidade da Justiça. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 281105 Nr: 4554-55.2001.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDA TEIXEIRA DA SILVA, URANILDA TEIXEIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ESTER PADUA DA SILVA, 

ESPOLIO DE VIRGINIO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:MT 3.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO INVENTARIANTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PROVIDENCIAR: 1-GUIA RECOLHIDA PELA EXPEDIÇÃO DO 

FORMAL (UMA FOLHA); 2-GUIA RECOLHIDA PELAS AUTENTICAÇÕES; 

3-CÓPIAS DESCRITAS NO CORPO DO FORMAL ( A SEREM 

AUTENTICADAS).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 788580 Nr: 9659-22.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSDA, DMGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDN, CGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14.699/MT

 INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar interesse noprosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 803427 Nr: 15712-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMFS, EMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:19891/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a procuradora 

da parte autora acerca da devolução da carta precatória.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 740545 Nr: 2341-22.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDTA, ACA, GCA, FRA, GLT, SMDNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSENILDO SANTOS RODRIGUES 

- OAB:22474/O MT, KASSIO BARBOSA DA SILVA - OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 13.427, JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT, mayara gonçalves freitas - OAB:19.468 

OAB-MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - OAB:MT/3749

 INTIMAÇÃIO DO (A) ADVOGADO (A) DO (A) AUTOR (A)PARA, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAR-SE NO FEITO, INCLUSIVE 

APRESENTANDO SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802187 Nr: 15276-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B

 Vistos etc. Diante da petição do acordo apresentada pelos litigantes 

nestes autos, bem como nos autos em apenso, quais sejam, código 

798677, 798740, previamente à homologação, intime-se a causídica 

subscritora do instrumento de substabelecimento (fls. 106/107) para 

regularizar o respectivo substabelecimento, eis que apócrifas, no prazo 

de 05 (cinco) dias, assinalando que a ausência de regularização 

presume-se sua aquiescência inequívoca. Outrossim, no mesmo prazo e 

sob a mesma pena, para promover a regularização do instrumento nos 

autos dos processos em apenso. Escoado o prazo, conclusos para 

sentença, ante ao parecer do Ministério Público, nesta oportunidade, 

favorável à homologação da avença. Por fim, haja vista a solução 

suasória levada a efeito entre as partes, dou por prejudicada a instrução 

anteriormente designada. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 774782 Nr: 4188-25.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCS, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, APRESENTAR O ENDEREÇO CORRETO DAS PARTES 

PARA QUE SEJA REALIZADO O ESTUDO PSICOSSOCIAL DETERMINADO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 734949 Nr: 14646-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17.524-MT, JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA - OAB:16493

 IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR O FATO DE A ADVOGADA 

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA, HAVER MANTIDO OS AUTOS CONSIGO 

DESDE A DATA DE 26/09/2018, SÓ OS DEVOLVENDO EM 23/10/2018, 

IMPEDINDO A CARGA PARA A ADVOGADA STAEL MARIA DA SILVA, A 

QUAL PEDE A LAVRATURA DESTA PARA HAVER O SEU PRAZO 

RESTITUÍDO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt
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 Cod. Proc.: 748246 Nr: 6813-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRANI RODRIGUES NEVES, 

ANGELA MARCIA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958, LUANA LAYS PIRES ANDRADE - OAB:18154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958, DINAIR CRISTINA DE PAULA - OAB:18040/0, LAURA 

ARAUJO DA SILVA - OAB:, LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS A CERTIDÃO DE 

ÓBITO A QUE SE REFERE A PETIÇÃO DE PROTOCOLO Nº A 714859, FLS 

250.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 762146 Nr: 14557-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CLEBER LINO DA SILVA 

- OAB:16.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644, SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:6356

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO JOÃO ROBERTO ZILIANI, OAB/MT 644, 

ACERCA DOS TERMOS DO R. DESPACHO DE FLS.161, BEM COMO PARA 

INTIMÁ-LO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 135/142, AINDA, ACERCA 

DOS TERMOS DO RECURSO DE FLS. 145/154, PARA MANIFESTAR-SE, 

QUERENDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 812317 Nr: 221-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ALVACI PIRES FAGUNDES, NEIDA MARLI 

PIRES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE LUIZ PIRES FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, adotar providência apta ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745577 Nr: 5313-62.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:2.483/MT, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 

OAB/MT

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora 

(fls. 568/606) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, CPC). No 

mesmo ato, procedo à intimação da parte requerida para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, CPC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 742725 Nr: 3711-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:2.483/MT

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora 

(fls. 667/672) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, CPC). No 

mesmo ato, procedo à intimação da parte requerida para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 714162 Nr: 9338-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMCD, CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081, VALDENICE GABRIEL DA COSTA - 

OAB:MT/13.891

 Intimação do patrono da parte exequente via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifesta-se nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 817155 Nr: 1931-90.2016.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO MENDES DE OLIVEIRA, LAZARA 

NUNES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA,NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO, A 

DISPOSIÇÃO EM PASTA PRÓPRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733348 Nr: 13369-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES 

- OAB:OAB/MT13249

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 750204 Nr: 7861-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADAO JOSE PINTO DE ALMEIDA, MATILDE 

MACHADO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DE ALMEIDA XAVIER, 

alexsander ludwig almeida, jla, geneci marques soares de almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 
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OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SÉRGIO LUIZ PESCE - OAB:12460-E, VALMIR DE SOUZA 

GIMENEZ - OAB:5636-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA,NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO, A 

DISPOSIÇÃO EM PASTA PRÓPRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 824425 Nr: 4388-95.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELE CRISTINA VILABOA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IVONILSON OLIVEIRA SOUZA, 

MARIA DOS REMÉDIOS OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Dias da Silva - 

OAB:OAB/MT.23510-O, RIVELINO LUCIO DE RESENDE - OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 710231 Nr: 5187-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDCZF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR SERGIO MARIM - 

OAB:6.295

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo legal da certidão de fls. 142, sem 

manifestação alguma da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 739922 Nr: 1927-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que militantes sob o pálio 

da Assistência Judiciária Gratuita.Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas estilares.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009920-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, 19 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010100-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA RODRIGUES DA SILVA GOMES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N° 1010100-78.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

declaratória negativa de propriedade e inexigência de débito c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada proposta 

por DEBORA RODRIGUES DA SILVA GOMES PINTO em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 14.232,78 

(quatorze mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) (Id. 

15515004). É o relatório. Decido. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre 

os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito 

federal e municípios, consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta 

limitada às causas não excedentes do valor de 60 salários mínimos, 

conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. (...)” A matéria posta em discussão na demanda não se inclui nas 

exceções previstas na mencionada lei, e, ainda, o valor da causa desta 

ação (R$ 14.232,78) encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a 

competência deste juízo. Deste modo, considerando que nesta comarca 

inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência para 

processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 

1º, da Resolução nº 004/2014/TP, in verbis: “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com essas considerações, em 

atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que 

dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

o processamento demanda e, de consequência, determino a remessa dos 

autos em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos a um dos Juizados Especiais Cíveis para a 

distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 23 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010309-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GODOY DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE OAB - SP208598 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de 
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cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 24 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010223-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). DEFIRO o benefício da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 23 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002839-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1002839-62.2018.8.11.0003 VISTO. Compulsando os autos 

observo que há erro material na decisão de Id. 15906488, quanto à data e 

horário da audiência. Dessa forma, retifico a referida decisão para constar 

a correta data e horário da audiência, sendo que onde se lê “Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia de novembro de 2018, às 

00h00min”, conste “Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

4 de dezembro de 2018, às 16 horas”. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, terça-feira, 23 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008904-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1008904-73.2018.8.11.0003 VISTO. MARCO ANTONIO 

SOUZA E SILVA opôs embargos de declaração ao argumento de que 

ocorreu contradição na decisão que indeferiu o pedido liminar, pois 

diverge das provas produzidas nos autos. Ao final, requereu o 

acolhimento dos embargos para sanar as contradições apontadas e 

deferir a liminar pleiteada (Id. 16021080). É o relatório. Decido. Presentes 

os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto aos 

seus fundamentos, anoto que não assiste razão ao embargante. Na 

hipótese, o impetrante, ora embargante, requereu a concessão de liminar 

para determinar que a autoridade coatora providencie a sua nomeação no 

cargo de Procurador Jurídico, conforme Edital nº 02/2016-PMR, para o qual 

foi classificado em 12º lugar, na ampla concorrência. Referido certame 

disponibilizou 4 (quatro) vagas de ampla concorrência para o cargo 

Procurador Jurídico. Ou seja, o embargante ficou aprovado fora do 

número de vagas previsto no edital. O embargante alegou, no entanto, que 

passou a possuir direito líquido e certo à nomeação em razão da 

desistência de candidatos mais bem classificados. Ocorre que, mesmo 

diante das desistências apontadas, o embargante permanece fora do 

número de vagas do Edital, em 5º lugar. Assim, conforme já pontuado na 

decisão embargada, não houve a desistência de candidatos mais bem 

colocados em quantitativo suficiente para colocar o embargante dentro do 

número de vagas previsto no edital. Ademais, aproveitando o ensejo, vale 

esclarecer que, de acordo com a jurisprudência do STJ[1], a 

concretização de desistência de candidatos mais bem posicionados 

quanto ao preenchimento de vaga existente após a validade do certame 

não tem o condão de surtir qualquer efeito sobre a nomeação dos 

candidatos classificados nas posições seguintes. In casu, ao que consta, 

a desistência tácita dos candidatos classificados em 9º e 10º lugar foi 

efetivada após a expiração do prazo de validade do certame (27/07/2018), 

de modo que não tem o poder de conferir o direito à nomeação aos 

candidatos subsequentes. Dessa forma, não há que se falar em 

contradição na decisão que indeferiu o pedido liminar. Como se sabe, os 

embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença. Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr 

efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento 

esposado pelo embargante. Portanto, se a parte dissente dos 

fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com estas considerações, rejeito o 

recurso de embargos de declaração. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, quinta-feira, 25 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito [1] AgRg no Ag 1416260 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2011/0136601-8, Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133), T1 - PRIMEIRA TURMA, 

09/08/2016, DJe 23/08/2016.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006581-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIPTEL SEGURANCA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE SANTOS CIRIACO (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1006581-95.2018.8.11.0003 VISTO. BIPTEL SEGURANÇA 

LTDA impetrou mandado de segurança com pedido de liminar em face do 

PREGOEIRO, SR. FELIPE SANTOS CIRIACO, aduzindo, em síntese, que a 

Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis-MT publicou edital de licitação na modalidade Pregão 

Presencial sob o nº 50/2018, do tipo “menor preço por lote”, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

monitoramento e vigilância eletrônica, com locação, fornecimento e 

instalação dos equipamentos de segurança e implantação do sistema, bem 

como a locação de câmeras de vigilância junto às secretarias do 

Município. Informa que o recebimento e abertura dos envelopes foi 

designado originalmente para o dia 25/06/2018, bem como que, na data de 

20/06/2016, apresentou impugnação ao referido edital de licitação com os 

seguintes argumentos: “a) impossibilidade de Formulação de Proposta de 

Preços, já que inúmeros foram os itens listados no edital com referência 

incompleta, impossibilitando a formulação da proposta de preços, o que 

fere o art. 3º caput, e respectivo §1º e seus incisos I e II, todos da Lei 

8666/93; b) Restrição de Participação e Especificações Exclusivas, eis 

que em vários pontos do Edital observam-se especificações de marcas e 

modelos, ferindo assim as regras de processos licitatórios e pregões 

(artigo 7º, e especialmente seu §5º, da Lei 8666/93); e c) Impossibilidade 

de Julgamento Igualitário, pois que apesar de a escolha da tecnologia a ser 

utilizada para o monitoramento é ato de discricionariedade, no entanto ao 

permitir que dentro do pregão sejam admitidas propostas com serviços 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 639 de 824



diferentes (Rádio alarme ou GPRS) fere a lei 8.666/93 em especial o art. 

3º, uma vez que não fora observado o princípio básico da igualdade”. 

Assevera que parte da impugnação apresentada foi acolhida, pelo que o 

pregão foi designado para o dia 08/08/2018. Todavia, por entender que o 

edital republicado ainda pendia de vícios, a impetrante protocolou nova 

impugnação. Aduz que a segunda impugnação foi acolhida parcialmente, 

tendo sido publicado mais um Edital na data de 09/08/2018, designando 

que o pregão ocorrerá em 17/08/2018. Alega que o Edital subscrito pelo 

Pregoeiro ainda padece de vícios intransponíveis e, inclusive, afronta 

direito líquido e certo e princípios básicos tanto da administração pública 

quanto da licitação, haja vista que não foram corrigidas todas as 

irregularidades apontadas nas impugnações. Assim, requer a concessão 

de liminar para determinar a imediata suspensão ou cancelamento do 

Pregão Presencial nº 50/2018, da Secretaria Municipal de Administração 

de Rondonópolis, agendado para o dia 17 de agosto de 2018, sob pena de 

multa cominatória. No mérito, requereu seja concedida a segurança 

definitiva, determinando que a autoridade coatora não dê seguimento ao 

Pregão até que sanados os vícios elencados (Id. 14734110). O pedido 

liminar foi deferido, concedo a ordem de segurança pretendida, para o fim 

de suspender o andamento do processo de licitação na modalidade 

pregão presencial nº 50/2018, até o julgamento final deste mandado de 

segurança (Id. 14792142). O impetrado apresentou informações, 

alegando, em suma, inépcia da inicial, por não ter indicado a pessoa 

jurídica que a autoridade coatora integra, na forma do artigo 6º, da Lei nº 

12.016/2009. No mérito, aduziu que não se exigirá marca por ocasião do 

julgamento das propostas, conforme esclarecido na resposta à 

impugnação do edital, sendo que a indicação de marcas em alguns itens 

do edital se deu apenas para servir de referência a itens cujas 

especificações “mais bem detalhadas” são desconhecidas pela 

Administração e para facilitar a elaboração das propostas das licitantes, 

servindo apenas e exclusivamente de referência, o que é possível. Disse, 

ainda, que não pretende escolher a tecnologia que a empresa vencedora 

do certame deve utilizar para cumprir tal intento e que obrigar a 

Administração Pública a adentrar nesse mérito poderá restringir o número 

de concorrentes e prejudicar a escolha da melhor proposta. Acrescentou 

que para comprovar as alegações da impetrante com relação às 

especificações técnicas “Rádio Alarme” ou “GPRS” seria imprescindível 

dilação probatória, o que não se mostra possível em sede de mandado de 

segurança. Ao final, pugnou pela denegação da segurança pleiteada (Id. 

14977881). O Ministério Público manifestou pela procedência do pedido, 

tornando definitiva a ordem liminar para suspensão do processo licitatório 

até que sejam sanados os vícios que ferem os princípios da licitação (Id. 

15415000). É o relatório. Decido. INÉPCIA DA INICIAL Sustenta o impetrado 

a inépcia da inicial, por não ter indicado a pessoa jurídica que a autoridade 

coatora integra, na forma do artigo 6º, da Lei nº 12.016/2009. No caso, a 

falta da indicação na inicial da pessoa jurídica que a autoridade coatora 

está vinculada não acarretou nenhum prejuízo, até porque, na decisão de 

Id. 14792142 foi determinada a intimação do Município de Rondonópolis, 

pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito. Assim, 

rejeito referida preliminar. MÉRITO A impetrante busca a imediata 

suspensão ou cancelamento do Pregão Presencial nº 50/2018, da 

Secretaria Municipal de Administração de Rondonópolis, agendado para o 

dia 17 de agosto de 2018, sob a alegação de que o edital da licitação fere 

direito líquido e certo pelos seguintes motivos: a) há vários itens com 

referência incompleta, o que impossibilita a formulação de proposta de 

preços; b) em diversos pontos dos itens do pregão permanece a 

especificação de marcas e modelos, ferindo as regras do processo 

licitatório; e c) ausência de definição da tecnologia para monitoramento, o 

que enseja a apresentação de propostas com diferentes soluções e, 

consequentemente, impede o julgamento igualitário. Na hipótese dos autos, 

trata-se de processo de licitação na modalidade pregão presencial, que 

tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica, com locação, 

fornecimento e instalação dos equipamentos de segurança e implantação 

do sistema, bem como a locação de câmeras de vigilância junto as 

secretarias do Município. O edital do Pregão Presencial nº 50/2018, em seu 

anexo VI, relativo aos itens do pregão, traz especificações de marcas em 

alguns produtos, como “Bosch, Paradox e Furukama”, conforme se denota 

dos itens 17, 154 e 230. Sobre a especificação de marcas a Lei nº 

8.666/1993 estabelece: “Art. 7 (...) § 5o É vedada a realização de licitação 

cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, 

características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for 

tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais 

e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e 

discriminado no ato convocatório. Art. 15 (...) § 7o Nas compras deverão 

ser observadas, ainda: I - a especificação completa do bem a ser 

adquirido sem indicação de marca”. Como se vê, a especificação de 

marca, via de regra, é vedada, sendo permitida apenas nos casos em que 

for tecnicamente justificável. Na mesma direção, a súmula 270 do TCU 

dispõe que “em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é 

possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária 

para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação”. 

No edital do certame licitatório em questão não foi declinada qualquer 

justificativa quanto à especificação de marcas, tampouco informação no 

sentido de que tal especificação decorre da necessidade de padronização 

para atendimento do interesse público. O entendimento dos Tribunais de 

Contas é no sentido de que a especificação de marca restringe a ampla 

competividade do certame licitatório: RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR 

DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. EDITAL DE 

LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. EXIGÊNCIA DE MARCAS. VIOLAÇÃO 

À AMPLA COMPETITIVIDADE. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A EXIGÊNCIA DO FORNECIMENTO DE MARCAS ESPECÍFICAS OU DE 

¿QUALIDADE SUPERIOR¿ NO ATO CONVOCATÓRIO CONSTITUI CLARA 

VIOLAÇÃO À NORMA EXPRESSA PREVISTA NO INCISO I, DO §7º, DO 

ART. 15 DA LEI 8.666/93, BEM COMO RESTRINGE A AMPLA 

COMPETITIVIDADE DO CERTAME LICITATÓRIO. (TCE-MG – RO: 977566, 

relator: CONS. José Alves Viana, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data de 

Publicação: 25/05/2017). PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO 

PRESENCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RESTRIÇÃO DE 

CARÁTERCOMPETITIVO INDICAÇÃO DE MARCA DESCUMPRIMENTO DE 

LEIFEDERAL IRREGULARIDADE APLICAÇÃO DE MULTA. O procedimento 

licitatório é irregular em razão de restrição de competitividade ao 

determinar a marca dos produtos licitados, o que constitui infração e 

acarreta multa ao responsável. ACÓRDÃO: Vista, relatada e discutida a 

matéria dos autos, na 14ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, de 19 de 

junho de 2018, ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, 

nos termos do voto do relator, em declarar a irregularidade do 

procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 

6/2017, realizado pelo Município de Cassilândia, em razão da restrição de 

competitividade ao determinar a marca dos produtos licitados, com 

aplicação de multa no valor total de 150 (cento e cinquenta) UFERMS ao 

Sr. Jair Boni Cogo, concedendo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o 

responsável efetue o recolhimento da multa consignada no referido item 

em favor do FUNTC, e no mesmo prazo, fazer a comprovação nos autos. 

Campo Grande, 19 de junho de 2018.Conselheiro Iran Coelho Das Neves 

Relator. (TCE-MS – LICITAÇÃO ADMINISTRATIVA: 90282017 MS 1808413, 

Relator: IRAN COELHO DAS NEVES, Data de Publicação: Diário Oficial do 

TCE-MS n. 1818, de 18/07/2018). A jurisprudência dos Tribunais de Justiça 

corrobora a vedação de especificação de marca sem apresentação de 

razão técnica para tanto, senão vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. Pregão Presencial para implantação de sistema integrado de 

gestão acadêmica municipal. Edital que especifica marca de software a 

ser utilizado, em contrariedade ao art. 7º, § 5º, da Lei nº 8.666/93. Não 

comprovado que apenas a marca indicada atenderia ao interesse público. 

Segurança concedida em 1º grau. Decisão mantida em 2ª instância. 

RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; APL-RN 1002452-23.2016.8.26.0028; 

Ac. 11199269; Aparecida; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Relª 

Desª Isabel Cogan; Julg. 23/02/2018; DJESP 06/03/2018; Pág. 2743). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO 

ELETRONICO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR. SUPENSÃO DO 

PROCESSO., LICITATORIO. VEDADA A PREFERÊNCIA DE MARCA SEM A 

DEVIDA JUSTIFICATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7, §5.0. 15, §70, I. 

25, 1 DA LEI Nº 8.666/93. DECISÃO A QUO MANTIDA. LIMINAR DEFERIDA. 

1. A controvérsia recursal diz respeito à discussão de vício no edital do 

Pregão Eletrônico nº 003/14 DLCA-SEAD/PI que afronta os princípios da 

legitimidade e da isonomia, bem como as normas que disciplinam os 

procedimentos licitatórios, ao especificar equipo fabricado somente por 

uma empresa (Baxter), de modo que se estaria a restringir o caráter 

competitivo da licitação. 2. Acerca do objeto a ser licitado, imprescindível a 

sua descrição de modo sucinto e claro, a teor do que prevê o art. 40, inc. 

I, da Lei nº8.666/93 e, quando se tratar de compra, como no presente 

caso, necessário que esteja adequadamente caracterizado, consoante 

dispõe o art. 14 do mesmo diploma legal. 3. Contudo, é vedado a 

Administração exigir marcas, especificações, características exclusivas 
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na licitação, a não ser que tecnicamente justificado no procedimento 

administrativo. Inteligência dos artigos 7, §5. º; 15, §7º, I; 25, 1 da Lei nº 

8.666/93. 4. O certame delimitou de modo preciso e específico o objeto a 

ser licitado, inviabilizando a participação de empresas que forneçam 

equipamento com definição similar. Ademais, destaca-se que não restou 

justificado tecnicamente o motivo da restrição do objeto a marca e o 

modelo especificado no edital. 5. DECISÃO A QUO MANTIDA. LIMINAR 

DEFERIDA. (TJPI; AI 2016.0001.007738-7; Segunda Câmara Especializada 

Cível; Rel. Des. José Ribamar Oliveira; DJPI 19/04/2017; Pág. 49). Ademais, 

verifica-se a ocorrência de outra irregularidade no edital do Pregão 

Presencial nº 50/2018, haja vista que declina em seu item 6.20 que “não 

será Exigida no certame uma tecnologia aplicada, ficando a critério das 

empresas interessadas no objeto oferecer a metodologia: GPRS, Radio, 

através de Rede de dados ou outra não mencionada anteriormente”. Tal 

informação foi ratificada no ANEXO I do edital (Termo de Referência), in 

verbis: “METODOLOGIA APLICADA: Não será Exigida no certame uma 

tecnologia aplicada, ficando a critério das empresas interessadas no 

objeto oferecer a metodologia: GPRS, Radio, através de Rede de dados ou 

outra não mencionada anteriormente”. Ocorre que, segundo o artigo 3º, 

inciso II, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, responsável por instituir 

a modalidade de licitação denominada Pregão, a definição do objeto deverá 

ser precisa, suficiente e clara. A Lei da Licitação (Lei nº 8.666/1993), por 

sua vez, assim preleciona: “Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a 

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 

orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade de quem lhe tiver dado causa”. Não se nega que a 

escolha da tecnologia a ser contratada constitui ato discricionário da 

administração pública municipal, que, dentro dos limites da lei, pode optar 

pela tecnologia que melhor atenderá o interesse público. O que não se 

mostra plausível é deixar para exercer esse poder de escolha após a 

apresentação das propostas pelos concorrentes do certame. Até porque, 

segundo os artigos 44 e 45, da Lei nº 8.666/1993, o julgamento das 

propostas deve levar em consideração critérios objetivos, previamente 

definidos no edital, como vistas a impedir subjetivismo. Assim, as referidas 

irregularidades constantes no edital do Pregão Presencial nº 50/2018 são 

ilegais, uma vez que afrontam as regras e princípios aplicáveis aos 

processos licitatórios, o que impõe a procedência do pedido inicial. Com 

essas considerações, CONCEDO a segurança, ratificando os termos da 

liminar deferida, para suspender o processo de licitação na modalidade 

pregão presencial nº 50/2018 até que sejam sanados os vícios que ferem 

os princípios da licitação. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei 

n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário 

e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo. 

Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei. P. R. I. C. 

Rondonópolis, quinta-feira, 25 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005404-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1005404-67.2016.8.11.0003 VISTO. Intime-se o exequente 

para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, o demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito exequendo, nos termos do artigo 534 do Código de 

Processo Civil, haja vista que a petição de cumprimento de sentença de Id. 

12567700 foi juntada desacompanhada de qualquer planilha de cálculo. 

Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 23 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009715-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FORTES BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1009715-67.2017.811.0003 VISTO. GILMAR FORTES 

BARBOZA ajuizou ação de conversão de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de conversão de auxílio doença 

previdenciário em acidentário com pedido de antecipação de tutela, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, 

em síntese, que é segurado da Previdência Social por ter contribuído na 

qualidade de empregado na função de motorista. Alegou que sofreu 

acidente de trabalho em 2010, ao cair da escada do tanque do combustível 

do caminhão e sofreu fraturas em sua coluna lombar, sendo submetido à 

cirurgia de descompressão radicular, contudo, mesmo assim, não 

consegue fazer esforço físico. Relatou que recebe o benefício nº 

31/544.574.323-0, desde 02/02/2011, todavia, está incapacitado total e 

permanentemente para qualquer atividade laboral, além disso seu grau de 

instrução é baixo (ensino fundamental incompleto), o que dificulta 

sobremaneira a obtenção de emprego. Assim, requereu a concessão de 

tutela antecipada para que o auxílio doença seja mantido. No mérito, 

pugnou pela conversão do benefício de Auxílio Doença (31) como sendo 

Auxílio Acidentário (B91), bem como a conversão do auxílio doença 

acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária. O pedido de tutela 

de urgência foi indeferido (fls. 78/80 do PDF). O requerido, apesar de 

citado, não apresentou contestação (fls. 81 do PDF). Determinou-se a 

realização de perícia e que a mesma deveria ser paga pelo requerente 

(Id.12267753). O autor interpôs agravo de instrumento contra referida 

decisão, tendo sido deferido o efeito suspensivo, para o fim de suspender 

a decisão que determinou ao Agravante que efetuasse o pagamento dos 

honorários periciais diretamente ao médico, no ato da perícia agendada 

para o dia 23/4/2018 (Id. 12931910). O requerente informou que pagou 

diretamente ao médico os honorários periciais, tendo em vista que o juízo 

não revogou decisão anterior que determinou que o autor pagasse a 

perícia médica diretamente ao perito judicial, requerendo a juntada do laudo 

pericial aos autos e que o réu fosse intimado para depositar o valor dos 

honorários periciais para que ao final seja liberado ao autor (Id. 

13466727). Realizada a perícia médica, o laudo foi juntado as fls. 153/157 

do PDF. A parte autora manifestou sobre o laudo pericial, reiterando os 

pedidos da inicial (fls. 160/167 do PDF). O INSS, por sua vez, manifestou 

ciência quanto as conclusões do laudo e requereu seja afastada a 

pretensão de recebimento de aposentadoria por invalidez (fls. 174 do 

PDF). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado em que 

se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Pelo exame dos autos, anoto 

que o autor busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional 

do Seguro Social para o fim de ser mantido o pagamento do benefício 

auxílio-doença previdenciário e, posteriormente transformado em 

aposentadoria por invalidez acidentária, sob a alegação de que estaria 

incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas de acidente 

de trabalho. Pois bem. O benefício de auxílio-doença pretendido está 

disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao 

segurado que esteja incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) 

dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, 

equivalente a doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. “O auxílio 

doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o 

caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o 

seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos.” Observo que o auxílio doença é devido quando houver 

sequelas que impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, 

consolidando a incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no 

caso destes autos. No caso dos autos, o exame pericial, realizado em 

23/04/2018, apontou que o autor é portador de hérnia de disco em coluna, 

no momento estável (CID – M51.), que o limite de ficar muito tempo sentado 

(itens 2,3, 7 – fls. 154 do PDF). O referido exame aponta, ainda, que a 

incapacidade do autor é parcial, permanente e multiprofissional; sua 

capacidade está reduzida para atividades de sobrecarga em coluna e não 

existe possibilidade de melhora de seu quadro clínico (itens 8, 9, 11 e 12 

do PDF). Quanto a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

não a habitual (motorista), o perito foi enfático ao afirmar que o autor 

consegue laborar, sendo possível promover sua reabilitação (itens 21, 22 
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de fls. 156 do PDF). Diante do exposto, é possível concluir que desde a 

concessão do benefício auxílio doença concedido ao autor, por meio do 

NB 31/544.574.323-0, o que se deu em 02/02/2011 (fls. 55), até a 

realização do exame pericial (23/04/2018 – fls. 152/157) ele ainda se 

encontrava incapacitado para o exercício da atividade profissional habitual 

(motorista), já que sua incapacidade, apesar de parcial, também é 

permanente. Por isso, diante do seu não restabelecimento para o exercício 

de sua atividade habitual, não pode o INSS suspender o pagamento de 

auxílio doença percebido até que o processo de reabilitação profissional 

definitivo seja concluído, por força do contido no art. 62 em conjunto com o 

art. 101 da Lei 8.213/91, transcritos abaixo: “Artigo 62: O segurado em 

gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional 

para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja 

dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja 

aposentado por invalidez”. Art. 101: O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995). Nesse sentido: 

“AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE PARA A 

ATIVIDADE HABITUAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO 

DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 1. O requerente propôs ação pedindo 

a condenação do INSS a restabelecer auxílio-doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez. A sentença reconheceu incapacidade 

definitiva para a atividade habitual e, com base nas condições pessoais, 

descartou a possibilidade de reabilitação profissional. Assim, julgou 

procedente o pedido, condenando o INSS a conceder aposentadoria por 

invalidez. 2. A Turma Recursal, por sua vez, mediante análise 

fundamentada da matéria fática, considerou que a limitação funcional 

atestada no laudo pericial e as condições pessoais do requerente não 

autorizavam a concessão de aposentadoria por invalidez. Por outro lado, 

reconheceu que o laudo pericial atestou incapacidade para a atividade 

habitual de tratorista em razão de cegueira monocular. O colegiado, porém, 

reformou a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido. Assim, o 

requerente ficou sem aposentadoria por invalidez e sem auxílio-doença. 3. 

O acórdão paradigma da TNU dispõe que comprovada a incapacidade 

para o desempenho da atividade habitual do segurado, torna-se devido o 

benefício de auxílio-doença (Lei 8.213/91, art. 59, caput), ainda que 

aquele, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, seja 

suscetível de reabilitação profissional. O acórdão recorrido divergiu desse 

entendimento porque, mesmo admitindo incapacidade para a atividade 

habitual, deixou de reconhecer direito ao auxílio-doença. Incidente 

conhecido. 4. O segurado acometido de incapacidade parcial definitiva 

para sua atividade habitual tem direito a receber auxílio-doença até ser 

reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação 

funcional,consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213/91. Assim, a 

perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o 

auxílio-doença até que o processo de reabilitação profissional seja 

concluído. 5. Já tendo a Turma Recursal firmado como premissa de fato 

que o requerente está definitivamente incapacitado para a atividade 

habitual, não há necessidade de reexame de fatos para decidir pela 

existência do direito ao restabelecimento do auxílio-doença. 6. Pedido 

provido para reformar o acórdão recorrido, condenando o INSS a 

restabelecer o auxílio-doença desde a data da cessação do benefício. 

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Para efeito de correção 

monetária e de juros de mora, aplicam-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 5º 

da Lei nº 11.960/2009)” (TNU - PEDILEF: 5027305020094058401, Relator: 

JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 

25/04/2012, Data de Publicação: DOU 25/05/2012). “AGRAVO INTERNO - 

PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - 

CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA 

DE QUE SE DEU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - 

COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS 

DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que a segurada já era portadora de cardiopatia grave, donde se 

infere que a incapacidade se manteve, portanto, reputa-se indevida a 

suspensão do benefício. 1) O laudo médico pericial comprova os males 

cardiovasculares acometidos à autora, que já existiam ao tempo da 

concessão do auxílio-doença, daí porque deve ser restabelecido, com 

limite na data da concessão do benefício de aposentadoria por idade. 2) 

Recurso improvido.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 

394012, Processo nº. 200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha 

Esmeraldo, DJU 29/07/2009, p. 10). Consigno que, a despeito de o INSS ter 

concedido o benefício auxílio doença previdenciário, espécie 31 (NB nº 

544.574.323-0 - fls. 55), ficou demonstrado no laudo pericial que há nexo 

entre o trabalho e a doença (item 14 de fls. 155 do PDF). Logo, ante a 

comprovação de que a lesão é decorrente de atividade funcional, o 

benefício correto deveria ser o auxílio doença por lesão advinda do 

trabalho (espécie 91) e não auxílio doença previdenciário (espécie 31). 

Todavia, quanto ao pedido de conversão do auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, o laudo pericial confirmou que o autor é 

suscetível de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade 

compatível com suas limitações, devendo, portanto, ser encaminhado à 

reabilitação profissional. Portanto, enquanto pendente a possibilidade de o 

autor passar por reabilitação profissional, notadamente quando sua 

incapacidade, apesar de permanente, é parcial, não há que se falar em 

conversão imediata do auxílio doença em aposentadoria por invalidez. 

Ante o exposto e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por 

GILMAR FORTES BARBOZA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, tão somente para o fim de determinar que o requerido 

converta o AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (espécie 31) em AUXÍLIO 

PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO (espécie 91), mantendo o referido 

benefício até que o segurado seja reabilitado para exercer outra atividade 

laboral compatível com a sua limitação física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91). 

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à 

sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91). Condeno o 

INSS ao pagamento das despesas processuais devidamente 

comprovadas (honorários periciais custeados pelo autor) e de honorários 

advocatícios em favor dos patronos do autor, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa da causa, consoante dispõe o artigo 85, 

§3º, I e §4º, III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgada a 

sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, terça-feira, 

23 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005509-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CRISTINA SAMPAIO GAINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSALINA PEREIRA OAB - MT3380/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005509-73.2018.8.11.0003 VISTO. THEREZA CRISTINA 

SAMPAIO GAINO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José 

Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que participou do 

concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis - 

Edital nº 06/2016-PMR, no qual foram ofertadas 4 (quatro) vagas para o 

cargo de Odontólogo, tendo sido classificada em 7º (sétimo) lugar para o 

referido cargo. Aduziu que, em 14 de dezembro de 2016, houve a 

convocação de todos os aprovados e de alguns classificados, por meio 

do edital de convocação n. 001-002/006-00-PMR, todavia tal ato foi 

suspenso por uma decisão judicial. Alegou que a autoridade coatora, 

desde que tomou posse como Prefeito de Rondonópolis, optou por fazer 

nomeações de profissionais para exercer o cargo de odontólogo em 

comissão, apesar de ter à disposição odontólogos aprovados em 

concurso público. Asseverou que, conforme portarias publicadas e 

informações obtidas pelo Portal de Transparência, 22 (vinte e dois) 

profissionais foram nomeados para exercer o cargo em comissão de 

odontólogo nos Postos de Saúde da Família. Sustentou que as citadas 

nomeações faz nascer para ela o direito líquido e certo à nomeação, pois 
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demonstram a existência de cargos vagos que deveriam ser preenchidos 

pelos profissionais classificados no concurso. Assim, requereu a 

concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora proceda à 

imediata convocação e nomeação da impetrante no cargo de Odontólogo, 

para o qual foi classificada em 7º lugar. O pedido liminar foi deferido, para 

determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação e 

nomeação da Impetrante (fls. 215/221 do PDF). O impetrado prestou 

informações, alegando que a impetrante já foi convocada para assumir o 

cargo em que foi aprovada no concurso, por meio do Edital de 

Convocação nº 035 – PMR, publicado em 26/07/2018 e pleiteou a extinção 

do feito (fls. 227/234 do PDF). O Ministério Público Estadual opinou pela 

extinção do feito sem resolução do mérito, ante a perda do objeto (fls. 

251/253 do PDF). É o relatório. Decido. Analisando os autos, resta clara a 

perda do objeto desta demanda, uma vez que os motivos que deram 

ensejo a presente ação foram sanados, tendo em vista que a impetrante 

foi convocada para tomar posse no cargo em que foi classificada no 

concurso, através do Edital de Convocação nº 035 – PMR, antes mesmo 

do cumprimento da liminar deferida. Assim, o writ perdeu o seu objeto, 

ante a falta superveniente de interesse processual da impetrante, e, por 

consequência, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do 

mérito. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO. ATENDIMENTO. VIA 

ADMINISTRATIVA. PERDA DE OBJETO. OCORRÊNCIA. 1. Atendido o pleito 

dos impetrantes - nomeação aos cargos de investigador de polícia civil - 

na via administrativa, resta prejudicado o mandado de segurança, por 

perda de objeto. 2. Agravo regimental improvido" (STJ, Agravo Regimental 

no Recurso em Mandado de Segurança nº 23.808/PA, Relator Ministro 

Jorge Mussi, 5ªTurma, julgado em 04/03/2008, DJe 31/03/2008). 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

PRETENSÃO OBJETIVANDO CONVOCAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO 

SOB ALEGAÇÃO DE QUE TERIA HAVIDO PRETERIÇÃO NA ORDEM DE 

CONVOCAÇÃO. POSTERIOR PETIÇÃO DO IMPETRANTE INFORMANDO 

QUE A CONVOCAÇÃO DA DEMANDANTE FOI REALIZADA PELA 

ADMINISTRAÇÃO. PERDA DO OBJETO POR FALTA SUPERVENIENTE DE 

INTERESSE PROCESSUAL DA IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, INCISO VI, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 

12.016/2009. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O atendimento, na via 

administrativa, do pedido constante da inicial do mandado de segurança, 

torna prejudicada a ação, ante a perda do seu objeto. 2. Com isso, resta 

patente a falta de interesse processual, que leva à extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. 3. A consequência disto, conforme prescreve o artigo 6º, § 

5º, a recente Lei nº 12.016/2009, é a denegação da segurança 

pretendida” (TJRN, MS 44670 RN 2010.004467-0, Tribunal Pleno, Data do 

Julgamento: 13 de Outubro de 2010, Relator Des. Dilermando Mota). Com 

essas considerações, diante da carência da ação decorrente da falta de 

interesse processual, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

porquanto verificada a perda do objeto da demanda. Sem custas (art. 10, 

inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por se tratar de sentença 

que extingue o mandado sem julgamento de mérito, não está sujeita ao 

reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, quinta-feira, 18 de outubro 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008477-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIA MARIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785315 Nr: 8319-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODELAJE IND E COM DE ART CONCRETO 

LTDA, SÉRGIO RENE CARDOSO, MONICA HORTO LEMOS MACHADO 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SÉRGIO RENE CARDOSO, Cpf: 

35528567068, Rg: 2007337468, Filiação: Noely Padilha Cardoso e Helio 

Cardoso, brasileiro(a), convivente, empresario. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente aos executados, por meio do sistema RENAJUD. É 

possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que os executados venham a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que os executados não se desfaçam do bem 

até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer 

prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de 

garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução.Com 

essas considerações, DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou 

em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do 

CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se as partes executadas, na 
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pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, 

querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas dos devedores, intimando-o ainda, para que 

em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio das 

partes devedoras, sob pena de extinção da execução.DEFIRO, ainda, a 

penhora de bens em nome das partes devedoras, via sistema RENAJUD, 

tornando inviável a sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou 

autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar 

no sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário 

não dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizado veículo em nome dos executados, via RENAJUD, a secretaria 

deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435503 Nr: 4171-62.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE JESUS FERREIRA GOMES ME, 

TEREZINHA DE JESUS FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TEREZINHA DE JESUS FERREIRA 

GOMES, Cpf: 09935029115, Rg: 032.444, viuvo(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO. Expeça-se mandado de penhora e avaliação 

do veículo descrito às fls. 71 para satisfação da obrigação, no endereço 

descrito às fls. 71.Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora (art. 16, III, da 

LEF).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443258 Nr: 11926-40.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE LIMA ME, FRANCISCO 

JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO JOSE DE LIMA ME, CNPJ: 

04241446000169 e atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO 

JOSE DE LIMA, Cpf: 29551625153, Rg: 1042494-0, Filiação: Jose Pedro de 

Lima e Maria Generosa de Lima, data de nascimento: 03/02/1953, natural 

de Porteira-CE, casado(a), empresario, Telefone 3421 9742. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/11/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

FRANCISCO JOSE DE LIMA ME e FRANCISCO JOSE DE LIMA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de NÃO PAGAMENTO DE TRFC, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8325/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/10/2010

 - Valor Total: R$ 1.389,00 - Valor Atualizado: R$ 1.389,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se os executados Francisco José de 

Lime e Francisco José de Lima por edital, conforme requerido pelo 

exequente às fls. 142. O edital deverá ser publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na 

plataforma de editais do Conselho Nacional. A publicação deverá ser 

certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia 

nomeio um dos membros da Defensoria Pública para atuar como curador 

especial da parte executada (art. 72, II do Código de Processo 

Civil).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 435976 Nr: 4644-48.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, ALEXANDRE MALUF BARCELOS - 

OAB:9327/MS, ARISVANDER DE CARVALHO - OAB:4177/MS, 

FERNANDO JOSE MASTELARO - OAB:MT/8527, RAQUEL DE FARIA 

GIANELLI - OAB:15820/MT, ROGÉRIO DE AVELAR - OAB:12303-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Expeça-se os alvarás dos valores depositados nos autos, observando-se 

os dados bancários informados na página 479.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60606 Nr: 8956-24.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ESTOLANO DE SOUZA, LAFAIETE 

GOMES PINTO FILHO, ANTONIO MOACIR GONCALVES, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:PROCURADOR, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:9981-B/MT

 Visto.

1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Intime-se o(a) devedor(a) para efetuar o pagamento no prazo de quinze 

dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento e, também, de honorários de advogado de 

dez por cento, nos termos do artigo 523 do CPC.

3. A intimação será por meio de carta com aviso de recebimento, visto que 

o executado não tem procurador constituído nos autos (art. 513, § 2º, II do 

CPC).

4. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação, intimando-se o(a) 

executado(a), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767951 Nr: 1295-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS requer os benefícios da justiça 

gratuita.

Deixo de conhecer o pedido, visto que o requerente não tem capacidade 

postulatória.

Certifique-se o trânsito em julgado da decisão proferida na página 520.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806635 Nr: 16895-25.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDILZA DE SOUZA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR 

- OAB:MT/5646, YASMIN WAKI LEITE - OAB:18877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 120/121, para 

querendo manifestar-se no prazo legal, iniciado o prazo da parte autora 

representada pelo advogado José Carlos Carvalho Junior eAdvogados 

Associados OABMT 5646.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 712861 Nr: 7946-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISBER TRANSPORTES LTDA ME, MARIA 

AUXILIADORA ARAUJO RAMOS, PAULO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 Intimação do(a) Executado(a), por meio da advogada Maria Auxiliadora 

Araujo Ramos OAB/MT 12.776, para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) 

dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 813346 Nr: 667-38.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA LAVEZO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 275/287.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816223 Nr: 1651-22.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 VISTO

1. Dê ciência ao perito do conteúdo da certidão de fls. 305.

2. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se 

ainda pretendem produzir provas em audiências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60175 Nr: 8523-20.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAB JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Considerando que os advogados que assistiram a parte autora 

acordaram acerca do recebimento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais (fls. 176), encaminhem-se os autos ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito 

atinente aos honorários advocatícios (R$ 4.755,98 – fls. 122-v), já que o 

RPV de fls. 148 foi cancelado.

Após, expeçam-se as competentes Requisições de Pequeno Valor, 

observando-se o acordo de fls. 176.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 708053 Nr: 2885-78.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, MARIENE 
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DE ABREU FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTRIANO PIATO - 

OAB:7172

 VISTO

Intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 824437 Nr: 4397-57.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES RECALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se 

sobre o laudo pericial (fls. 131/132).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 280960 Nr: 4416-88.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. BORGES & CIA LTDA, HÉLIO MARTINS 

BORGES, CLARA LUCIA ARANTES MARTINS, LUIZ RICARDO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANZI SANTOS - 

OAB:8.912/MT

 Intimação do(a) Executado(a, por meio do advogado constituído Fernando 

Maniz Santos OAB/MT 8.912, para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) 

dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 387928 Nr: 1621-02.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TIAGO ALVES CONSTANTINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Tendo em vista que o cálculo de fls. 338, foi confeccionado em abril de 

2018, determino que a parte autora atualize o débito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, providencie-se a conclusão dos autos para decidir o pedido de 

sequestro de valores na conta do executado.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725540 Nr: 6496-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES NOGUEIRA & MELO DE SOUZA LTDA - 

ME, TARCIO MELO DE SOUZA, CATIELY LUZIA PARREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELE ANICÉSIO DE 

OLIVEIRA CAJANGO - OAB:23936/O, TALITA TASCILA ARTHMAN DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/ MT 17.728

 VISTO.

Trata-se de ação de execução fiscal em que o Estado de Mato Grosso 

move em face de Alves Nogueira & Melo de Souza Ltda – Me e Outros, já 

devidamente qualificado nos autos.

Requer o exequente a extinção do presente feito, em razão do 

cancelamento do débito tributário (fls. 78).

É o relatório.

Decido.

Denota-se que foi realizado o cancelamento da CDA nº 201210595, 

requerendo a parte exequente, a extinção do presente feito.

O artigo 26 da Lei nº 6.830/80 preleciona:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes”.

Sobre o tema é a jurisprudência:

“ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 

dar provimento ao recurso. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 

FISCAL -CANCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA 

ATIVA - REMISSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DISPENSA DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ARTIGO 26 DA LEI Nº 

6.830/80 - RECURSO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. Nos termos do artigo 

26 da Lei Nº 6.830/80, não há incidência de custas processuais na 

execução fiscal extinta pela remissão do débito tributário.” (TJ-PR - AC: 

1571562 PR Apelação Cível - 0157156-2 Relator: Antônio Lopes de 

Noronha, Data de Julgamento: 15/12/2004, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 14/02/2005 DJ: 6806).

Com essas considerações, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal 

que envolve a parte supramencionada, nos termos do art. 26, da Lei 

6.830/80.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do dispositivo legal acima 

transcrito.

Proceda-se ao cancelamento do arresto ou penhora, se houver.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos para a CAA.

P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 91348 Nr: 2693-05.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DA SILVA & PINHEIRO LTDA, 

ROBERTO FERREIRA DA SILVA, VILMA VASCONCELOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT

 VISTO

Intime-se a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 136.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 432388 Nr: 1053-78.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLV-L, PPN, MGDS, LGM, IRRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA DE MORAES 

MENDONÇA - OAB:18.324-E, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

JUNIOR - OAB:16330/MT, WESLEY LOPES DA S. MARTINS - 

OAB:OAB/MT 15.518

 VISTO

Intimem-se os executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

sobre os embargos de declaração de fls. 91/95.

Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780365 Nr: 6357-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se os embargantes - ADM DO BRASIL LTDA - para, no prazo dee 

05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração de fls. 

617/621.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 351090 Nr: 2282-69.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA CARREIROS AGRO INDUSTRIAL 

LTDA, ADEMIR FERREIRA, ROBERTO FERREIRA, LUIZ CARLOS DA SILVA 

NOBREGA, JOEL FERREIRA, HELSBETE ALVES ROMANO, ILSON FIRMINO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX DIAS - OAB:/ MT 1005

 VISTO.

O exequente requer a expedição de Ofício à Secretaria da Receita 

Federal, requisitando informações dos dados referentes às transações 

imobiliárias que envolvem os executados, especialmente às Declarações 

sobre Operações Imobiliárias (DOI).

O pedido deve ser deferido.

O exequente comprovou ter esgotados todos os meios possíveis para 

obter bens passíveis de penhora.

Ademais, essa providência permite informações sobre o patrimônio dos 

executados, por meio de requisição judicial, via on-line.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO 

ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Apesar de 

admissível a remessa de ofício à Receita Federal pelo Judiciário, com 

vistas a obter informações sobre bens passíveis de penhora de 

devedores em ação de execução, a medida deve ser utilizada com 

parcimônia, sob pena de ser substituída a parte pelo juiz. AS RAZÕES 

OFERECIDAS NÃO CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO 

MONOCRÁTICA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. 

(Agravo Nº 70039679956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 09/12/2010)”.

Com essas considerações, DETERMINO seja acessado o sistema 

INFOJUD, mediante senha pessoal deste juízo, para obter as informações 

solicitadas pelo exequente.

 1- Informações dos dados dos executados referentes às transações 

imobiliárias, especialmente as declarações sobre operações imobiliárias 

(DOI).

2- Sendo infrutífera a busca de dados dos executados, a secretaria 

deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 748872 Nr: 7171-31.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799970 Nr: 14390-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - 

OAB:22248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Indefiro o pedido de fls. 308/309, tendo em vista que, conforme já 

consignado na decisão de fls. 303/304, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso tem entendido que se deve apurar em liquidação de sentença 

se a reestruturação da carreira supriu, por completo, eventual defasagem 

na remuneração da requerente por ocasião de incorreta utilização do 

método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – 

URV.

Cumpram-se as determinações contidas na referida decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805010 Nr: 16307-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Diante do teor da petição de fls. 427, substituo a perita nomeada nos 

autos, nomeando para o encargo o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, 

n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e 

nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Consigne-se no expediente de intimação do perito que o valor da perícia já 

se encontra depositado na Conta Única e será levantado depois de 

entregue o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários.

 No mais, cumpra-se a decisão de fls. 378/379.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 382239 Nr: 10437-07.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALAIO FERRAGENS LTDA, ANDREA ASTUTTI 

DELGADO, RAUL ASTUTTI DELGADO, FRANCISCA ALVES DE ARAUJO, 

SAMUEL HENRIQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA HAYANNI DE MELO 

MARTINS - OAB:20016/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 647 de 824



 VISTO.

Intime-se o exequente para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

concorda com o pedido de suspensão de fls. 153.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755968 Nr: 10828-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELI CARLOS BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736360 Nr: 15719-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Intime-se o Município de Rondonópolis para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820582 Nr: 3197-15.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SAMPAIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 793852 Nr: 11812-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA TERTULIANO DE LIMA LTDA, 

FABIANA TERTULIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O, TONY KLEBER GONSALES - 

OAB:13526/MT

 VISTO.

Defiro a citação por edital, requerida pelo exequente.

O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do 

Conselho Nacional. A publicação deverá ser certificada nos autos, 

conforme estabelece o artigo 257 do Código de Processo Civil.

Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.

Em caso de revelia nomeio um dos membros da Defensoria Pública para 

atuar como curador especial da parte executada (art. 72, II do Código de 

Processo Civil).

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010240-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENA BARBOSA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1010240-49.2017.8.11.0003. AUTOR(A): ROSENA BARBOSA DE MACEDO 

RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., 

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rosena Barbosa de 

Macedo em face da sentença – id. 14528810 -, que condenou os 

Embargados a forneceram o medicamento “Pertuzumabe 420 mg”, na 

quantidade de 7 (sete) ampolas. Aduz a embargante que a decisão é 

contraditória uma vez que o proveito econômico obtido na obrigação de 

fazer é de R$ 132.626,00 e constou na sentença que não haverá reexame 

necessário por não ter atingido o parâmetro do valor estabelecido no art. 

496, §3º, II do CPC. Assim, requer que o vício apontado seja sanado para 

fixar os honorários sobre o proveito econômico obtido. A parte embargada 

– Município de Rondonópolis - apresentou contrarrazões, requerendo o 

não acolhimento dos embargos – id. 1548396 -. É o relatório. Fundamento 

e decido. Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado 

se há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material, 

consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

embargante. O artigo 85, §3º, I, do CPC estabelece que na condenação ou 

do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos deve 

ser fixado no patamar entre mínimo de dez e máximo de vinte por cento, 

como se vê: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda 

Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; 

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito 

econômico obtido na sentença, que no caso concreto é de R$ 132.626,00. 

Por outro lado, é certo que a decisão está sujeita ao reexame necessário, 

nos termos do art. 496 do CPC, mormente porque o proveito econômico 

obtido na sentença é superior a 100 salários-mínimos e o ente municipal é 

parte nos autos, de modo que corrijo de ofício. Ante o exposto, conheço 

dos embargos, eis que tempestivos, e o acolho para alterar a parte 

dispositiva que passa a constar: “Ante o exposto, julgo procedente a 

pretensão contida na inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para 

condenar o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso a fornecerem 

o medicamento “Pertuzumabe 420 mg”, na quantidade de 7 (sete) ampolas, 

e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 
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10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do §3º, I, do 

art. 85 do CPC/2015. A sentença está sujeita à remessa necessária, uma 

vez que o proveito econômico da condenação ultrapassa o estabelecido 

no artigo 496, §3º, III, do CPC. Assim, como ou sem recurso das partes, 

encaminhes os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

análise do reexame necessário”. Mantenho os demais termos da 

sentença. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000426-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000426-76.2018.8.11.0003. AUTOR(A): MARINES PEREIRA DE SOUZA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de ação de 

obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por MARINES PEREIRA DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que sustenta, em síntese, que foi diagnosticado com ruptura 

de artéria - CID 10 I772 -, em razão de que necessita ser submetida com 

urgência à cirurgia de angioplastia de artéria carótida interna e 

embolização de pseudoaneurisma de artéria carótida interna direita, 

conforme prescrição médica expedida pela Dra. Elisa B. Meirelles – 

CRM-MT 7711. Assevera que a indicação da cirurgia é de caráter urgente, 

visto que há risco de agravamento da doença, bem como que o 

procedimento foi solicitado pelo médico do SUS mas não foi realizada. 

Juntou aos autos receituário médico, que indica a necessidade do 

tratamento cirúrgico (id. 11466606). Por fim, requer a concessão de tutela 

de urgência para que o réu lhe forneça o tratamento cirúrgico receitado, 

ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular. O NAT 

apresentou o parecer técnico – id. 11501269 -. O pedido de antecipação 

de tutela foi deferido (id. 11501421). Regularmente citado, o Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação, em que pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais (id 11557719). A parte autora apresentou impugnação 

(id. 11613146). Foi determinado o bloqueio de valore para custear os 

materiais necessários para o procedimento cirúrgico em decorrência do 

descumprimento da liminar deferida (id.12377253). A parte autora foi 

submetida a procedimento cirúrgico – id. 12509084 -. É o relatório. 

Fundamento e decido. I – Da preliminar de ausência de interesse 

processual O Estado de Mato Grosso arguiu a ausência de interesse 

processual, ao fundamento que a Constituição Federal trouxe o direito à 

saúde como um direito social e não individual, de modo que a concessão 

de um direito individual para tratamento de saúde ou fornecimento de 

medicamentos acaba por deturpar o próprio conceito de direito social que 

é a saúde pública. De início, destaco que para se aferir o interesse que 

exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a 

necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo. 

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, 

vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com 

propriedade assevera: “Pode-se definir o interesse de agir como a 

‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal 

‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode 

exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre 

absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento 

que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao 

demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que 

se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo 

atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da 

demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo 

daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria 

dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários 

em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, 

deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”. Em sentido 

idêntico, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in 

Código de processo civil comentado, 8. ed, Revista dos Tribunais, 2004, p. 

700, nos seguintes termos: “Existe interesse processual quando a parte 

tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver 

sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da 

prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”. Com efeito, razão 

não assiste ao réu, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de 

direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o 

acesso a ele, ainda que de forma individual. Aliás, neste aspecto, é 

evidente a pretensão resistida, uma vez que houve recusa no 

fornecimento do medicamento pleiteado pela parte autora. Assim, rejeito a 

preliminar suscitada. II – Do mérito Cuida-se de matéria de direito e de fato, 

em que inexiste a necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual se impõe o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, 

I, do CPC. Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos, o direito à 

saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às 

ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 

da Constituição Federal). Logo, o dever de assegurar o direito à saúde 

caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes 

federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão 

de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral 

pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer 

dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento 

às mencionadas normas constitucionais. Com efeito, a proteção da saúde 

e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade 

indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal estabelece em 

seu artigo 198 e seguintes a forma como será prestado esse Direito 

Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e 

serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a 

sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de 

forma direta ou indireta. Nesse contexto, não merecem acolhimento as 

alegações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em contestação, 

visto que contrários a sua obrigação de fornecer assistência 

médico-hospitalar aos que dela necessitam. Ora, é cediço que as 

despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o 

atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita 

de forma “ordenada e organizada”. No entanto, não pode o Poder 

Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se 

evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso 

concreto apresenta risco iminente à saúde de uma cidadã que sofre de 

doença degenerativa, e que possui indicação médica para realização de 

cirurgia de revascularização miocárdica, conforme relatório médico emitido 

pela Dra. Elisa B. Meirelles – CRM-MT 7711. Além disso, no que diz 

respeito à incapacidade econômica da parte autora, restou 

suficientemente demonstrada a sua impossibilidade em arcar com os 

gastos relativos ao procedimento cirúrgico pretendido, uma vez que há 

declaração de hipossuficiência acostada à inicial (Id. 11466546). Não 

obstante, a parte autora é usuária do SUS. Ora, se há carência de 

recursos por parte da paciente, bem como a necessidade de se proceder 

a tratamento médico receitado, impõe-se a procedência da pretensão 

deduzida na exordial. Aliás, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício” (art. 2º). Ante do exposto, julgo procedentes os 

pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso a providenciar a 

Marines Pereira De Souza os meios necessários para o tratamento 

médico/cirúrgico de angioplastia de artéria carótida interna e embolização 

de pseudoaneurisma de artéria carótida interna direita, e o faço com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios no patamar de 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido nesta ação, nos termos do §3º, I, do art. 85 do CPC. A sentença 

não está sujeita à remessa necessária diante do proveito econômico 

obtido na condenação ser inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, a 

teor do que dispõe o art. 496, § 3º, II, do CPC. Int. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 649 de 824



Processo Número: 1004140-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1004140-78.2017.8.11.0003. IMPETRANTE: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA IMPETRADO: PROCON MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por CALCENTER CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA em face do 

CHEFE DO GRUPO DE AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO DO PROCON DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - SR. EDNEI DE SOUZA NOGUEIRA, por 

meio do qual alega que interpôs recurso administrativo, via postal, no 

prazo recursal, em face da decisão administrativa que condenou a 

Impetrante ao pagamento de indenização, por suposta violação aos artigos 

14, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-lhe multa aos 

termos do artigo 26 do Decreto-Lei 2.181/97. Afirma que seu recurso não 

foi conhecido em razão da sua intempestividade, uma vez que considerou 

que o protocolo foi 05/08/2016 – data do recebimento do recurso pela 

Junta Recursal de 1ª Instância da Coordenadoria Municipal de Defesa do 

Consumidor. Assevera, ainda, que a data do protocolo nos Correios que 

deve ser considerada para efeitos de análise de tempestividade. Requer a 

concessão da medida de liminar para suspender a exigibilidade da multa 

aplicada e a determinação para prosseguimento do recurso administrativo 

interposto. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. A liminar 

foi deferida – Id. 11575990 -. O Impetrado apresentou informações nos 

autos arguindo que o recurso administrativo não deve ser conhecido ao 

fundamento que deve ser considerado a data do protocolo do recurso na 

Secretaria do PROCON, nos termos da Súmula 216 do Superior Tribunal de 

Justiça – Id. 12244886 -. O Ministério Público se manifestou pela 

procedência da pretensão e concessão da segurança – Id. 13258329 -. É 

o relatório. Fundamento e decido. De início, ressalta-se que a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu 

artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça”. Logo, quando a Administração 

Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, 

Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como: “(..) o 

meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física 

ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato 

de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à impetrante. De 

início, esclareço que não desconheço a Súmula 216 do Superior Tribunal 

de Justiça, mas que não é aplicado ao caso em concreto, como 

sustentado pelo Impetrado, uma vez que a referida Súmula se refere 

apenas à interposição do Recurso Especial, o que não é o caso dos 

autos. Com efeito, o Decreto de nº 3.571/2004, que dispõe sobre a 

aplicação, pelo PROCON/MT das sanções administrativas previstas pela 

Lei Federal nº 8.078/1990, na seção que trata dos recursos 

administrativos, estabelece em seu art. 50º o prazo para interposição, 

conforme segue in verbis: Art. 50. Das decisões da autoridade 

competente que aplicou a sanção, caberá recurso, sem efeito suspensivo, 

no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da notificação da decisão, à 

Turma Recursal nos termos do que dispõe a Lei nº 7.926 de 03 de julho de 

2003, que proferá decisão administrativa definitiva. Assim, o prazo para 

interposição do recurso administrativo inicia-se a partir da data da 

notificação da decisão que, no caso dos autos, ocorreu em 21 de julho de 

2016, de modo que o prazo para interposição é até o dia 31 de julho de 

2016. Na espécie, a impetrante realizou a postagem do recurso 

administrativo, por meio dos Correios, em 29 de julho de 2016, com 

recebimento pelo destinatário em 05 de agosto de 2016. Logo, a decisão 

que não conheceu do recurso interposto em face à sua intempestividade 

está equivocada, uma vez que levou em consideração a data do protocolo 

na secretaria do órgão, isto é, na data de 05 de agosto de 2016, o que, 

por conseguinte, seria intempestivo. No entanto, para fins de análise de 

tempestividade de interposição de recursos administrativos deve ser 

levando em consideração a data da postagem nos correios, sendo 

irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão 

Julgador. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO ADMINISTRATIVO 

INTERPOSTO NA VIA POSTAL. TEMPESTIVIDADE. 1. Apesar de inexistir 

previsão legal específica, tampouco celebração de convênio para a 

remessa via postal, prevalece nesta Corte de Justiça o entendimento de 

que deve ser considerada a data da postagem da defesa administrativa 

junto ao Correio para verificar-se a sua tempestividade. 2. Hipótese em 

que a parte autora restou notificada e apresentou impugnação, via postal, 

no prazo legal, não havendo falar em intempestividade. 3. Reconhecida a 

nulidade dos atos anteriores à formação da certidão de dívida ativa e, 

portanto, da ação executória. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 

70074403320 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 

25/10/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 30/10/2017) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POR VIA POSTAL. LEI N. 

8.742/93. TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM NOS CORREIOS. 1. Em 

se tratando de recurso administrativo interposto com fundamento no art. 

18 da Lei n. 8.742, de 7/9/93, o exame de sua tempestividade há de levar 

em conta a data da respectiva postagem nos correios, sendo irrelevante, 

para esse fim, a data de protocolo nas dependências do Órgão Julgador. 

2. Segurança concedida. (STJ - MS: 12034 DF 2006/0147139-3, Relator: 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/06/2007, 

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.08.2007 p. 448) Não 

sem propósito, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como 

aquele que “se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, 

pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova 

pré-constituída, por não admitir dilação probatória.” (MEIRELLES, Hely 

Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 892) Partindo dessas 

premissas, considerando que a impetrante protocolou o recurso 

administrativo nos Correios dentro do prazo recursal, vislumbro ofensa a 

direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança. Nesse 

sentido se manifestou o Ilustre representante do Ministério Público: “O 

texto é muito claro quanto à validade desta súmula, se referindo apenas 

ao âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser aplicado neste 

caso.” “Logo, Excelência, ainda que o recurso tenha sido recebido fora da 

data final para manifestação, o mesmo deve ser conhecido por ter sido 

protocolado nos Correios dentro do prazo legal, como fundamentado 

acima”. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo 

procedente a pretensão posta na peça vestibular para o fim de conceder 

a segurança, confirmando a liminar concedida, para o fim de determinar 

que a autoridade Impetrada analise o recurso administrativo interposto, o 

que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na 

espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores 

(Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição 

do Estado de Mato Grosso. Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe 

o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito
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PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1004140-78.2017.8.11.0003. IMPETRANTE: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA IMPETRADO: PROCON MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por CALCENTER CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA em face do 

CHEFE DO GRUPO DE AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO DO PROCON DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - SR. EDNEI DE SOUZA NOGUEIRA, por 

meio do qual alega que interpôs recurso administrativo, via postal, no 

prazo recursal, em face da decisão administrativa que condenou a 

Impetrante ao pagamento de indenização, por suposta violação aos artigos 

14, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-lhe multa aos 

termos do artigo 26 do Decreto-Lei 2.181/97. Afirma que seu recurso não 

foi conhecido em razão da sua intempestividade, uma vez que considerou 

que o protocolo foi 05/08/2016 – data do recebimento do recurso pela 

Junta Recursal de 1ª Instância da Coordenadoria Municipal de Defesa do 

Consumidor. Assevera, ainda, que a data do protocolo nos Correios que 

deve ser considerada para efeitos de análise de tempestividade. Requer a 

concessão da medida de liminar para suspender a exigibilidade da multa 

aplicada e a determinação para prosseguimento do recurso administrativo 

interposto. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. A liminar 

foi deferida – Id. 11575990 -. O Impetrado apresentou informações nos 

autos arguindo que o recurso administrativo não deve ser conhecido ao 

fundamento que deve ser considerado a data do protocolo do recurso na 

Secretaria do PROCON, nos termos da Súmula 216 do Superior Tribunal de 

Justiça – Id. 12244886 -. O Ministério Público se manifestou pela 

procedência da pretensão e concessão da segurança – Id. 13258329 -. É 

o relatório. Fundamento e decido. De início, ressalta-se que a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu 

artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça”. Logo, quando a Administração 

Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, 

Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como: “(..) o 

meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física 

ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato 

de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à impetrante. De 

início, esclareço que não desconheço a Súmula 216 do Superior Tribunal 

de Justiça, mas que não é aplicado ao caso em concreto, como 

sustentado pelo Impetrado, uma vez que a referida Súmula se refere 

apenas à interposição do Recurso Especial, o que não é o caso dos 

autos. Com efeito, o Decreto de nº 3.571/2004, que dispõe sobre a 

aplicação, pelo PROCON/MT das sanções administrativas previstas pela 

Lei Federal nº 8.078/1990, na seção que trata dos recursos 

administrativos, estabelece em seu art. 50º o prazo para interposição, 

conforme segue in verbis: Art. 50. Das decisões da autoridade 

competente que aplicou a sanção, caberá recurso, sem efeito suspensivo, 

no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da notificação da decisão, à 

Turma Recursal nos termos do que dispõe a Lei nº 7.926 de 03 de julho de 

2003, que proferá decisão administrativa definitiva. Assim, o prazo para 

interposição do recurso administrativo inicia-se a partir da data da 

notificação da decisão que, no caso dos autos, ocorreu em 21 de julho de 

2016, de modo que o prazo para interposição é até o dia 31 de julho de 

2016. Na espécie, a impetrante realizou a postagem do recurso 

administrativo, por meio dos Correios, em 29 de julho de 2016, com 

recebimento pelo destinatário em 05 de agosto de 2016. Logo, a decisão 

que não conheceu do recurso interposto em face à sua intempestividade 

está equivocada, uma vez que levou em consideração a data do protocolo 

na secretaria do órgão, isto é, na data de 05 de agosto de 2016, o que, 

por conseguinte, seria intempestivo. No entanto, para fins de análise de 

tempestividade de interposição de recursos administrativos deve ser 

levando em consideração a data da postagem nos correios, sendo 

irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão 

Julgador. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO ADMINISTRATIVO 

INTERPOSTO NA VIA POSTAL. TEMPESTIVIDADE. 1. Apesar de inexistir 

previsão legal específica, tampouco celebração de convênio para a 

remessa via postal, prevalece nesta Corte de Justiça o entendimento de 

que deve ser considerada a data da postagem da defesa administrativa 

junto ao Correio para verificar-se a sua tempestividade. 2. Hipótese em 

que a parte autora restou notificada e apresentou impugnação, via postal, 

no prazo legal, não havendo falar em intempestividade. 3. Reconhecida a 

nulidade dos atos anteriores à formação da certidão de dívida ativa e, 

portanto, da ação executória. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 

70074403320 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 

25/10/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 30/10/2017) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POR VIA POSTAL. LEI N. 

8.742/93. TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM NOS CORREIOS. 1. Em 

se tratando de recurso administrativo interposto com fundamento no art. 

18 da Lei n. 8.742, de 7/9/93, o exame de sua tempestividade há de levar 

em conta a data da respectiva postagem nos correios, sendo irrelevante, 

para esse fim, a data de protocolo nas dependências do Órgão Julgador. 

2. Segurança concedida. (STJ - MS: 12034 DF 2006/0147139-3, Relator: 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/06/2007, 

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.08.2007 p. 448) Não 

sem propósito, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como 

aquele que “se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, 

pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova 

pré-constituída, por não admitir dilação probatória.” (MEIRELLES, Hely 

Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 892) Partindo dessas 

premissas, considerando que a impetrante protocolou o recurso 

administrativo nos Correios dentro do prazo recursal, vislumbro ofensa a 

direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança. Nesse 

sentido se manifestou o Ilustre representante do Ministério Público: “O 

texto é muito claro quanto à validade desta súmula, se referindo apenas 

ao âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser aplicado neste 

caso.” “Logo, Excelência, ainda que o recurso tenha sido recebido fora da 

data final para manifestação, o mesmo deve ser conhecido por ter sido 

protocolado nos Correios dentro do prazo legal, como fundamentado 

acima”. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo 

procedente a pretensão posta na peça vestibular para o fim de conceder 

a segurança, confirmando a liminar concedida, para o fim de determinar 

que a autoridade Impetrada analise o recurso administrativo interposto, o 

que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na 

espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores 

(Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição 

do Estado de Mato Grosso. Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe 

o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1002440-33.2018.8.11.0003. AUTOR(A): SOARES BRITO & CIA LTDA - ME 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Cuida-se de embargos de 
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declaração opostos por SOARES BRITO & CIA LTDA em face da sentença 

que extinguiu a demanda, sem resolução de mérito, ao fundamento da 

litispendência e condenou a parte Embargante ao pagamento de multa de 

2% sobre o valor atribuído à causa em decorrência da litigância de má-fé. 

Afirma a parte embargante que houve omissão quanto ao pedido de 

reconsideração do benefício da justiça gratuita, bem como argumentou 

que “jamais litigou em má-fé, muito ao contrário, tomou providências 

desesperadas a fim de evitar sua falência em razão de estar com seu 

nome Protestado e sem acesso à Certidão Negativa de Débitos Tributários/ 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa”. Requer que os Embargos de 

Declaração sejam acolhidos para sanar os vícios apontados. O 

embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos 

embargos. É o relatório. Fundamento e decido. Em se tratando de 

Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste ao embargante. No que tange ao pedido de reconsideração do 

beneficio da justiça gratuita é certo que não restou analisado pelo Juízo. 

No entanto, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita 

pelos seus próprios fundamentos, mormente porque os fatos alegados no 

id. 12811719 não são capazes de alterar o fundamento da decisão. Por 

outro lado, em relação a alegação de ausência de litigância de má-fé, a 

parte embargante discorda do teor da sentença embargada, revelando 

que a sua real pretensão é a rediscussão da matéria para obter a reforma 

do decisum pela via inadequada dos embargos de declaração. Ademais, 

em que pese a parte embargante alegar que protocolou nova ação dada à 

conexão com a Execução Fiscal n. 1000746.29.2018.8.11.0003, suas 

razões não deve prosperar, uma vez que, ao distribuir nova ação, não a 

realizou por dependência e tampouco mencionou na exordial a sua 

conexão. Com efeito, as questões levantadas, isto é, ausência de 

litigância de má-fé, evidencia o inconformismo do embargante com o 

entendimento do juízo acerca dos pedidos por ele formulados, razão pela 

qual devem ser objeto de recurso de apelação. Ante o exposto, conheço 

dos embargos, eis que tempestivos, e o acolho parcialmente tão somente 

para o fim de esclarecer que mantenho a decisão que indeferiu o pedido 

de justiça gratuita pelos próprios fundamentos, permanecendo incólume a 

decisão nos demais termos. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010633-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RITA DE JESUS (AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

WAGNER ANTONIO CAMILO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1010633-37.2018.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONÓPOLIS, LAURA RITA DE JESUS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DE 

TUTELA INDIVIDUAL DE SAÚDE CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE 

FAZER” em face do Estado de Mato Grosso, em que aduz, em síntese, que 

necessita do procedimento cirúrgico de “descompressão medular e 

definição anatomopatológica”. No entanto, verifico que o Ministério Público 

não apresentou a negativa dos réus em realizarem o procedimento, pois o 

documento apresentado nos autos apenas demonstra o requerimento 

realizado no dia 06.06.2018. Assim, com fundamento no artigo 321 do 

Código de Processo Civil, determino que o Ministério Público, no prazo de 

15 (quinze) dias emende a inicial, juntando a negativa dos réus em 

realizarem o procedimento cirúrgico e o extrato do andamento de 

solicitação, bem como determino que apresente três orçamentos do 

procedimento cirúrgico, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

processo sem resolução de mérito. Com apresentação dos documentos 

solicitados, encaminhem-se os autos para NAT. Do contrário, retornem-se 

os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008344-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, mediante carga, a fim de intimá-lo a 

se manifestar sobre o teor da certidão negativa de ID. retro, informando 

nos autos, com urgência, o endereço atualizado da parte autora para 

cientificação da data da perícia. RONDONÓPOLIS, 23 de outubro de 2018. 

LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001393-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO ARAUJO MATIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1001393-24.2018.8.11.0003 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE]->MANDADO 

DE SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: Nome: RONIVALDO ARAUJO 

MATIAS Endereço: AVENIDA JOVINO FERREIRA NEVES, 855, 

LOTEAMENTO ZÉ SOBRINHO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78711-012 

POLO PASSIVO: Nome: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO 

Endereço: Avenida Duque de Caxias, 526, Vila Aurora I, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78740-022 Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: AV 

DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78740-100 Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE DEMANDADA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação manejado pela parte 

autora. RONDONÓPOLIS, 26 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 753771 Nr: 9696-83.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Santana da Silva - 

OAB:25176 O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358, 

LÍVIA CAROLINA SOARES ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos, a fim de condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a converter o 

benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde 

02/03/2018, pagando os valores retroativos, abatendo os valores já 

recebidos a título de auxílio-acidentário, acrescidos de juros moratórios a 

partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o 

entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e 

correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 

8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do 

art. 85,§4º, II, CPC/2015.Determino a remessa dos autos à instância 

superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do 

STJ, segundo a qual a dispensa do reexame quando o valor da 

condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários 

mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.A teor do que dispõe o art. 

1.288-CNGC faço constar nesta sentença:1. Nome do Segurado: Alcides 

Lima2.Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez3.Data do início do 

benefício: 02/03/20184.Data início do pagamento: com o trânsito em julgado 

dessa decisão.P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 452427 Nr: 7606-10.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, MATTHEW JAMES 

JANSEN, MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI, LUIZ CARLOS 

GONÇALVES LOPES, ADM HOLDINGS LLC, ADM AGRI - INDUSTRIES 

COMPANY, NELSON GONZALES FILHO, BERNARD ARTHUR HENNIES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - OAB:40191/PR

 Ante o exposto, defiro o pedido de substituição da fiança bancária 

ofertada pelo seguro-garantia apresentado – fls. 216/224. Intime-se a 

parte executada para apresentar a versão final da apólice de seguro 

garantia, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido. Com o trânsito 

em julgado, proceda-se ao desentranhamento da cara de fiança juntada 

nos autos. Após, cumpra-se a decisão do agravo de instrumento nº 

102845/2012 que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos à execução 

em apenso, com a consequente suspensão desses autos. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 830331 Nr: 5937-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, incisos I, do CPC.Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002130-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO PARREIRA REZENDE (EXECUTADO)

P P REZENDE - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1002130-61.2017.8.11.0003 Valor da causa: $87,468.74 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: P P 

REZENDE - ME Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 2591, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-200 Nome: PABLO PARREIRA 

REZENDE Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 1635, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-200 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida 

com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste 

juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 

VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 

exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 
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procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: 

$87,468.74. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução 

é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da 

parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após 

a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo 

para oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária 

ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 26 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 608228 Nr: 6095-51.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER LEITE NUNES, MARCOS 

AURÉLIO PELAKOSKI, LEANDRO LEITE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO DIAS DE SOUZA - 

OAB:7790A

 Vistos.

R. hoje.

Atenda o determinado no feito n.º 997-14.2014 – id. 617909.

Após, cls.

Cumpra.

Rondonópolis, 31 de maio de 2017.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671414 Nr: 3784-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO BES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Designo para o dia 03 de dezembro de 2018, às 09:00hs, sessão de 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas e os Srs. jurados.

III – Requisitem-se reforço policial e o réu.

IV – Intimem-se as partes.

V – Atualizem-se o antecedente do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669500 Nr: 2138-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO TIAGO DE ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MAURO DE RIBAMAR E 

SILVA - OAB:25752/O

 I – Remetam-se os autos ao Ministério Público para se manifestar a cerca 

da resposta à acusação (fl. 65).

II – Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675501 Nr: 7409-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA, THIAGO 

FRANCISCO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, EDIVAL VITO - OAB:19830, EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Defiro o pedido de fl. 335. Expeça-se o necessário, com a devida 

urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680703 Nr: 12224-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA DA SILVA, LEANDRO 

FRANCISCO DE MELO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 Intimação da advogada de defesa para apresentação de resposta à 

acusação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 662131 Nr: 10681-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses Henrique dos Santos, EDUARDO 

MORAES DA SILVA, Victor Hugo da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699, Adeir Alexsander Froder - OAB:9699 MT, ARY DA COSTA 

CAMPOS - OAB:16944/B

 Intimação dos advogados de defesa para apresentação dos memoriais no 

prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675692 Nr: 7583-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, PEDRO 

JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA, WEVERSON DA SILVA SANTOS, 

CLEVERSON SANTOS AMORIM, JEFFERSON QUEIROZ SILVA, ALISSON 

EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA, JEFERSON MARQUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

Erica Fernanda Macedo Novaes - OAB:22470/O MT, GETULIO 

BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193, GETULIO 

BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, MARCELO 

AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT, MARCIA MACEDO GALVAO - 

OAB:

 Intimação do Dr. Getulio Baldoino da Silva Terra Júnior, OAB/MT nº. 

15.193, da Drª. Marcia Macêdo Galvão, OAB/MT nº. 15.668, do Dr. Marcelo 

Agdo Cruvinel, OAB/MT nº. 11.834, e da Drª Érica Fernanda Macedo 

Novaes, OAB/MT nº. 22470, para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 23 de novembro de 2018, às 13h30min, a ser 

realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675692 Nr: 7583-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, PEDRO 

JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA, WEVERSON DA SILVA SANTOS, 

CLEVERSON SANTOS AMORIM, JEFFERSON QUEIROZ SILVA, ALISSON 

EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA, JEFERSON MARQUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

Erica Fernanda Macedo Novaes - OAB:22470/O MT, GETULIO 

BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193, GETULIO 

BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, MARCELO 

AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT, MARCIA MACEDO GALVAO - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 7583-31.2018.811.0064 CÓDIGO: 675692

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JEFFERSON QUEIROZ SILVA E OUTROS

CITANDO/INTIMANDO: RÉU JEFFERSON QUEIRÓZ SILVA, Filiação: 

Osvaldino de Jesus da Silva e Terezinha Nascimento de Queiroz, data de 

nascimento: 13/10/1992, Endereço: ATUALMENTE ENCONTRA-SE EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: CITAR E INTIMAR O ACUSADO JEFFERSON QUEIRÓZ SILVA, 

acima qualificado, nos termos do art. 361 do CPP, nos autos nº 

7583-31.2018.811.0064 que o Ministério Público lhe move, bem como para 

apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a resposta à 

acusação, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 DECISÃO/DESPACHO: Em relação ao réu JEFERSON QUEIROZ SILVA, 

considerando que este não foi localizado para citação pessoal, estando 

em local incerto e não sabido, determino a citação por edital do acusado 

nos termos do art. 361 do CPP, conforme postulado pelo Parquet no item 

”2” de fls. 464-v.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Fraga de Melo 

Fonseca, Analista Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657844 Nr: 7089-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SPALATTI DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 INTIMAÇÃO DO DR. BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, OAB/MT 16257, PARA 

NO PRAZO LEGAL APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO NOS AUTOS 

DE PROCESSO nº 7089-06.2017.811.0064

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 639250 Nr: 921-22.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON VILELA DUARTE FILHO, SHEILA 

WANDSCHER DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:19.363-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB: 

19.363-MT, PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS MEMORIAIS 

FINAIS, NOS Nº DO PROCESSO: 921-22.2016.811.0064 CÓDIGO: 639250.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656359 Nr: 5745-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA PONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172 MT, Caio Fellipe Batista VilaMaior - OAB:20699-0

 intimação do advogados: Caio Fellipe Batista VilaMaior OAB20699-0 e 

Anatalicio VilamaiorI, OAB 2172, da parte final do despacho de fls. 79 “No 

entanto, não cabe a este juízo a notificação da mandante quanto ao 

petitório de renúncia juntado aos autos, motivo pelo qual determino a 

intimação dos advogados Dr. Caio Fellipe Batista Vilamaior e Anatalicio 

Vilamaior para que promovam corretamente o ato, comunicando a 

mandante, nos termos do artigo 112 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 682884 Nr: 13997-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BATISTA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORÊNCIO - OAB:20621

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo Parquet às fls. 33.

Determino seja procedida a identificação criminal do autuado, nos termos 

da lei 12.037/09.

 Assim, oficie-se à POLITEC para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à 

identificação criminal do autuado, inclusive por meio datiloscópico e 

fotográfico, bem como realizar o confronto das impressões digitais com 

aquelas eventualmente existentes no banco de dados da Secretaria de 

Segurança Pública.

Traslade-se cópia para os autos do inquérito policial correspondente, tão 

logo seja concluído. Em seguida, nada mais havendo pendente neste feito 

e com a vinda do caderno inquisitorial, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 657844 Nr: 7089-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SPALATTI DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos, etc.

Com relação à determinação contida no ofício circular nº 

01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela I.Desembargadora Corregedora Geral 

da Justiça do E.TJ/MT., tendo em vista que o(s) acusado(s) ainda não 

foi(ram) citado(s), resta inviabilizada a desvinculação do armamento 

apreendido pelo fato de não haver defesa constituída.

Assim, mantenho a(s) arma(s)/munição(ões) vinculada(s) a presente ação 

penal até que se estabeleça o contraditório na forma da lei.

Não obstante a isso, após a regular citação do(s) acusado(s), deverá(ão) 

a(s) defesa(s) manifestar(em) especificamente, por ocasião da resposta 

à acusação, acerca do interesse na manutenção do armamento vinculado 

a presente ação penal.

Posteriormente, dê-se vista ao Ministério Público para também 

manifestar-se no prazo de 10 dias.

Cumpridas as determinações supra, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 657844 Nr: 7089-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SPALATTI DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado WAGNER SPALATTI DAS 

NEVES para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630924 Nr: 3069-40.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B

 INTIMAÇÃO DO DR. CALLIL MARQUES FAISSAL- OAB/MT 17.948/B, DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 07/05/2019, ÀS 15HORAS NA 

COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS, OCASIÃO QUE SERÃO INQUIRIDAS 

AS TESTEMUNHAS ARROLAS PELA DEFESA DO RÉU PATRICK FERREIRA 

MARTINS, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 3069-40.2015.811.0064- 

CÓDIGO 630924.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 632656 Nr: 4443-91.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON LAFFAIET LARANJEIRAS 

ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 60

PRAZO: INTIMAÇÃO DIAS

 AUTOS Nº 4443-91.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: MAYKON LAFFAIET LARANJEIRAS ASSUNÇÃO

INTIMANDO: Maykon Laffaiet Laranjeiras Assunção, Cpf: 04464399169, 

Rg: 2346017-2 SSP MT Filiação: Roberto Vieira Assunção e Ednair Thomé 

Laranjeira, data de nascimento: 28/04/1994, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), ajudante de remessa.

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

Vistos etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor 

de MAYKON LAFFAIET LARANJEIRAS ASSUNÇÃO, dando-o como 

incurso nas sanções dos artigos 309 da Lei n. 9.503/1997, 28 da Lei n. 

11.343/2003 e 244-B da Lei n. 8.069/1990, pelos fatos constantes na peça 

acusatória de fls. 04/05.

Narra a denúncia que, no dia 03 de junho de 2015, por volta das 20h, a 

polícia militar recebeu uma denúncia, noticiando que no estacionamento do 

Estádio Luthero Lopes, neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, 

havia dois veículos com várias pessoas, as quais estariam usando e 

traficando entorpecentes. Ato seguinte, a guarnição da polícia militar se 

deslocou ao local indicado, ocasião em que se deparou com o acusado 

Maykon, indivíduo não habilitado, no volante de um veículo modelo Ford 

KA, o qual empreendeu fuga pelas ruas das imediações, desobedecendo 

a ordem de parada e, inclusive, quase atropelou os pedestres (crianças) 

que trafegavam em via pública, de modo que gerou perigo de dano.

Segundo o Parquet, o veículo do acusado foi parado na Rua Anápolis, 

altura do número 751, quando os policiais constataram que, além do 

condutor (adulto) e ora denunciado, três adolescentes também estavam 

no veículo, devendo ser salientado que, durante a fuga, foram 

dispensados objetos para fora do carro. Ao percorrerem o caminho de 

volta, os policiais militares encontraram uma porção de maconha. 

Entrevistados os adolescentes, estes informaram que a maconha lhes 

pertencia e estavam todos consumindo o entorpecente no estacionamento 

do estádio Luthero Lopes e, com a chegada da guarnição, empreenderam 

fuga.

Devidamente citado (fls. 69/70), o réu apresentou resposta à acusação 

(fls. 71/72) e a denúncia foi tacitamente recebida no dia 30.05.2017 (fls. 

73).

O réu foi citado às fls. 74 e, em seguida, realizou-se a instrução do feito.

Encerrada a instrução processual, foi concedida a palavra às partes, 

sendo que o representante do Ministério Público pugnou pela condenação 

do réu nos termos da exordial acusatória, à exceção do delito do art. 28 

da Lei de Tóxicos, em relação ao qual teria operado a prescrição.

Já a defesa do réu, por sua vez, manifestou-se pela aplicação da pena no 

mínimo legal quanto ao delito do art. 309 do CTB, e pela absolvição do réu 

quanto aos demais delitos.

 Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Não havendo preliminares ou outras questões atinentes a vícios 

procedimentais, passo à imediata análise do mérito da denúncia.

O artigo 309 da Lei n. 9.503/1997 descreve o crime de dirigir veículo 

automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou 

Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de 

dano, nos termos seguintes:

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão 

para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, 

gerando perigo de dano:
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Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

O artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 descreve o crime de adquirir, 

guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo 

pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal, nos termos seguintes:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 

seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”

O artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 descreve o crime de corrupção de 

menor, nos termos seguintes:

“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) 

anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

 Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

A priori, no que tange ao crime do artigo 28 da Lei de Tóxicos, certo é que, 

em face do decurso de prazo inferior a dois anos do recebimento tácito da 

denúncia (última causa interruptiva da contagem do prazo prescricional), 

não operou certamente a prescrição.

 A MATERIALIDADE dos delitos está comprovada por meio do termo de 

exibição e apreensão (fls. 08), boletim de ocorrência (fls. 22/24), laudo de 

constatação (fls. 32/34) e pelos depoimentos testemunhais colhidos 

durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito descrito no artigo 309 da Lei n. 

9.503/1997, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os 

elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são 

suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o 

autor do crime apurado.

Vejamos.

O réu não foi ouvido durante a instrução processual em razão de ter sido 

decretada a sua revelia. Todavia, ao ser ouvido na fase inquisitorial, 

aduziu que foi ao Estádio Luthero Lopes com Jeferson, André e Ananias 

(adolescentes à época dos fatos), os quais estavam fazendo o uso de 

entorpecentes. Esclareceu que, ato seguinte, avistaram a chegada da 

guarnição da polícia militar, ocasião em que adentraram do veículo Ford 

KA, de propriedade da sua avó, para sair do local, mas negou ter “fugido” 

dos policiais e a posse do entorpecente apreendido.

O informante Ananias Júnior Martins de Matos, ao ser ouvido em juízo, 

defendeu a tese apresentada pelo réu na fase inquisitorial, informando 

que estava em companhia do acusado e dos adolescentes à época dos 

fatos Jeferson e André. Relatou que Maikon apenas levou os 

adolescentes até o local, a pedido de Jeferson, mas não fez o uso e nem 

portava o entorpecente.

 No mesmo sentido foi o depoimento do informante André Mateus Martins 

de Matos, o qual explicou que o entorpecente foi descartado por ele 

durante a fuga, e era utilizado apenas pelos adolescentes, isentando 

Maikon da posse da droga.

Os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, ao serem 

ouvidos na fase inquisitorial, relataram que estavam em patrulhamento de 

rotina nas intermediações do bairro Cidade Alta, ocasião em que 

receberam uma denúncia, noticiando que no estacionamento do Estádio 

Luthero Lopes, neste Município e Comarca de Rondonópolis/MT, havia dois 

veículos, sendo um de cor prata e um Ford KA de cor branca e vários 

indivíduos comercializando e fazendo o uso de entorpecentes. Ao se 

deslocarem até o local indicado, se depararam com os dois veículos 

supramencionados, os quais, ao visualizarem a chegada da guarnição, 

empreenderam fuga.

 Ato seguinte, esclareceram os policiais que iniciaram a perseguição do 

veículo Ford KA, o qual desobedeceu a ordem de parada e trafegava em 

alta velocidade, desrespeitando as vias preferenciais e sinalizações de 

trânsito, colocando em risco a vida de populares e, inclusive, crianças, 

que trafegavam em via pública.

Mencionaram, ainda, que após intensa perseguição, realizaram a 

abordagem do referido veículo, o qual era conduzido pelo denunciado 

Maykon Laffaiet Laranjeiras Assunção e havia três menores de idade 

como passageiros.

Narraram ainda os policias que, durante a fuga, visualizaram alguns 

objetos sendo lançados do interior do veículo. Ao retornarem o trajeto, 

localizaram uma porção de substância análoga à maconha.

Ao ser ouvido em juízo, o policial militar Silvano ratificou as declarações 

colhidas na fase policial.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência 

constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as 

demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório 

existente em face do acusado.

A propósito, é a jurisprudência:

TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 

PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. 

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, 

apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito 

de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor 

probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] 

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.749095, 

20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, 

Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152).

 Desse modo, quanto ao delito descrito no artigo 309 da Lei n. 9.503/1997, 

entendo que a autoria delitiva restou inequivocamente demonstrada nos 

autos, sobretudo em razão dos depoimentos dos policiais militares, os 

quais declararam que o réu conduziu o seu veículo em alta velocidade, 

sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, desrespeitando as vias 

preferenciais e a sinalização de trânsito, colocando em risco as vidas dos 

pedestres que trafegavam no local.

Nesse lastro, certo que os depoimentos dos policiais que realizaram a 

prisão do acusado são firmes e coerentes, bem como não existem indícios 

ou motivos para má-fé em seus depoimentos, de modo que há que se 

considerar os mesmos como suficientes para embasar decreto 

condenatório.

De outro norte, quanto ao delito descrito no artigo 28 da Lei n. 

11.343/2006, a autoria delitiva não restou demonstrada nos autos.

Inicialmente, consigno que o laudo definitivo da droga não foi juntado aos 

autos.

Ademais, diante da prova testemunhal colhida durante a instrução 

processual, entendo que não restou comprovado que a droga apreendida 

era consumida pelo acusado, ou que estaria sendo portada por ele.

Nesse prisma, têm-se as declarações dos informantes Ananias e André, 

os quais estavam em companhia do réu na data dos fatos e afirmaram que 

a droga apreendida era consumida por eles (adolescentes/informantes).

Aliás, o policial militar ouvido em juízo afirmou não ser capaz de indicar se 

a droga foi descartada pelo réu durante a perseguição, já que havia mais 

de um indivíduo no automóvel e tratava-se de um local ermo, com pouca 

iluminação.

Ainda nesse sentido, não restando comprovada a prática do delito 

descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não há falar-se em corrupção 

de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) para a prática de tal conduta.

Frisa-se, outrossim, que não há nos autos qualquer elemento que indique 

que o acusado teria induzido os adolescentes a praticarem qualquer delito, 

excluindo-se, assim, qualquer possibilidade de condenação pelo art. 244-B 

da Lei 8069/90.

 Neste contexto, importante ressaltar que a condenação criminal deve ser 

proveniente de elementos seguros, precisos e desprovidos de qualquer 

dúvida, situação que não se verifica na presente ação penal em relação 

aos crimes descritos nos artigos 28 da Lei n. 11.343/2006 e 244-B da Lei 

n. 8.069/90, em que as provas produzidas durante a instrução não 

comportam juízo valorativo inequívoco acerca da autoria delitiva e, como 

tais, não servem de fundamento para o decreto condenatório.

Portanto, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva de 

mencionados delitos, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o 

decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in 

dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do acusado nos 

crimes descritos nos artigos 28 da Lei n. 11.343/2006 e 244-B da Lei n. 

8.069/90 resulta no afastamento das condutas delitivas a ele atribuída.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO 

DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Não 

restou suficientemente comprovado na instrução que o acusado participou 

do assalto em análise. O conjunto probatório é insuficiente para alicerçar 

um édito condenatório. Uma condenação deve ser amparada em 

elementos sólidos, incontestáveis, alicerçados em dados concretos, 
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devidamente comprovados no contexto probatório. Condenação exige 

certeza e certeza absoluta, quer do crime, quer da autoria. Não basta a 

alta probabilidade desta ou daquele. Desta forma, é seguro que não se 

pode prolatar um édito condenatório com base em conjecturas, sob pena 

de se ferir os ditames constitucionais e as prerrogativas do acusado, 

sendo a única solução, para o caso em tela, a absolvição do acusado, 

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Ressalte-se que o apelante foi reconhecido apenas por fotografia. Apesar 

de o acusado estar presente à audiência de instrução e julgamento na 

qual houve a inquirição da vítima, não foi submetido a reconhecimento 

pessoal, o que era imprescindível, pois, nem a vítima, nem os policiais o 

conheciam anteriormente a fim de confirmar se a foto era realmente do 

mesmo indivíduo apontado como um dos agentes. Uma condenação 

criminal, com todos os seus gravames e conseqüências, só pode ser 

admitida com apoio em prova cabal e afastada de dúvidas. Presunções e 

indícios, isoladamente considerados, não se constituem em prova dotada 

dessa qualidade, de modo a serem insuficientes para amparar a 

procedência da denúncia. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Crime Nº 

70076950427, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 29/03/2018).

“TJRS – APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO 

MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (PEDAÇO DE MADEIRA). 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA CENTRADA EM UM ÚNICO 

TESTEMUNHO QUE NÃO SE REVELA ISENTO. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO 

PRO REO". ABSOLVIÇÃO. Irregularidades processuais por falta de 

assinatura e de juntada de originais nas peças defensivas que não 

acarretam a nulidade do feito por ser o resultado favorável ao imputado. 

Mérito. Estando frágil a prova da materialidade e igualmente pouco 

consistente a prova da autoria, posto que centrada em um único 

testemunho, não isento, impende que seja o réu absolvido por insuficiência 

de provas. A vítima não soube apontar na polícia seu agressor, tendo 

deixado de se manifestar em juízo em razão de óbito no curso do feito. A 

testemunha, vizinha, que teria visto o réu saindo da casa da vítima, 

portando um pedaço de madeira na noite dos fatos, revelou ter tido 

contato com o acusado durante o trâmite processual, conduta que lhe 

retirou a necessária isenção. Não tendo sido apreendida a "res furtiva" em 

poder do réu e tendo este negado a autoria na fase policial, calando-se em 

juízo, não pode a prova, meramente indiciária, embasar sentença 

condenatória. Absolvição com base no princípio do "in dúbio pro reo ". 

APELO DEFENSIVO PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Crime Nº 

70055433221, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 19/12/2013).

“STJ – RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 

INAPTIDÃO DO INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO O NÃO 

FUNCIONAMENTO DE UM DOS CANOS DA GARRUCHA. SEGUNDO CANO. 

DÚVIDAS QUANTO AO FUNCIONAMENTO. PERÍCIA ESTATAL NÃO 

CONCLUSIVA. STJ – INTERRUPÇÃO DE FABRICAÇÃO LÍCITA DE MUNIÇÃO 

E IMPOSSIBILIDADE DE TESTE DE TIRO. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO 

IMPROVIDO. [...] 7. A leitura dos elementos do processo à luz do princípio 

da presunção de inocência - consubstanciado na máxima in dubio pro reo, 

segundo o qual, diante de duas conclusões lógicas, não é permitido ao 

julgador admitir justamente aquela contrária ao réu, porque a condenação 

deve ser fruto de prova induvidosa - recomenda a manutenção do 

acórdão que considerou atípica a conduta do recorrido. 8. Recurso 

especial a que se nega provimento. (REsp 1387227/MG, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 

25/09/2013).”

Com efeito, havendo dúvidas sobre o envolvimento do réu quantos aos 

crimes de transportar drogas para consumar pessoal e corrupção de 

menores, impõe-se a absolvição, na forma da lei processual penal vigente.

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado MAYKON LAFFAIET 

LARANJEIRAS ASSUNÇÃO como incurso na pena do artigo 309 da Lei n. 

9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e com fulcro no artigo 386, inciso 

VII, do CPP, ABSOLVÊ-LO das imputações previstas nos artigos 28 da Lei 

n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) e 244-B da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente).

DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância 

judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da 

estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse 

cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do 

tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

 Não há registro de condenação criminal, razão por que não há falar-se 

em antecedentes criminais.

Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam 

aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve 

ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou 

a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e 

o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também 

não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua 

vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução 

e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento 

harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora 

Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 

02/03/2009).

 Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não 

ensejando alteração da pena nesse ponto.

 No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as 

próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima (a sociedade) não contribuiu para a perpetração do delito.

Diante disso, tendo em vista que não há circunstância judicial 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses 

de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, não há circunstâncias agravantes 

ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de aumento ou diminuição 

de pena aplicável ao caso.

Assim, fixo a pena final em 06 meses de detenção, a qual torno definitiva 

nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa modificadora.

Tendo em vista que o acusado respondeu a presente ação penal em 

liberdade, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade 

com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código 

Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida 

socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas 

as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade 

por: uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da vara de execuções 

penais.

Considerando o quantum e o regime inicial diverso do fechado aplicado 

para o cumprimento da reprimenda, e em observância ao disposto no 

artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, defiro ao réu o direito de 

recorrer em liberdade.

Proceda-se às comunicações previstas nas normas da douta 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGCGJ/MT).

Condeno o réu ao pagamento das despesas e custas processuais.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino que seja 

incluído o nome do réu no rol dos culpados; comunique-se ao TRE/MT, 

para fins do art. 15, III da CR/88; comuniquem-se os institutos de 

identificação estadual e federal; intime-se o réu para pagamento da pena 

de multa; expeça-se guia de execução penal definitiva, encaminhando-se 

ao juízo correspondente; e por fim, arquive-se com as baixas e cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla 

Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 26 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 668746 Nr: 1509-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID LOPES BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT
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 (...), mais precisamente no que tange as circunstâncias em que se 

consumou o fato delituoso (emprego de arma de fogo e concurso de 

agentes) e receio de que o denunciado volte à prática criminosa, 

mostra-se totalmente inadequada e insuficiente à aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual o pedido não 

merece acolhimento.De outro norte, diante do que consta dos autos, não 

verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual deixo de absolver sumariamente o 

acusado.Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 14 de novembro de 2018, às 

16h45min.Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.Se necessário, 

autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) com a finalidade 

do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) preso(s) em 

unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) 

que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a defesa da 

expedição da referida missiva em observância ao teor da Súmula 273 do 

STJ.Requisite-se, se houver necessidade.Intime-se. Notifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668557 Nr: 1349-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ARAÚJO FÉLIX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos. RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

Fernando Araújo Félix Pereira como incurso nos artigos nela mencionados, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP. Fundamento a 

presente decisão vez que consta nos autos lastro probatório mínimo e 

idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade do recebimento da denúncia e consequente prosseguimento 

da ação penal. Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a 

citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos. 

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Em arremate, com 

relação ao pleito ministerial para juntada de certidão de antecedentes 

criminais, por ora, INDEFIRO, pois não há comprovação nos autos da 

impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da CNGC. De 

outro giro, analisando com acuidade os autos, entendo que a segregação 

do acusado não deve mais prosperar, pois vejamos. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678377 Nr: 10002-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Vinicius Alves 

Câmara, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos à 

defesa pelo prazo 05 (cinco) dias para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

Saem os presentes intimados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679308 Nr: 10878-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS FELLIPE DA SILVA RODRIGUES, 

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - 

OAB:24589/MT, Pablo Cortez Loi - OAB:OAB/MT 11.152

 Defiro o requerimento do advogado Dr. Fernando, concedendo o prazo de 

05 (cinco) dias para o fim requerido.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como dos interrogatórios dos 

réus, com o retorno da missiva enviada para a Comarca de Varzea 

Grande/MT a fim de inquirir a vítima Maria Helena das Neves Metelo, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos as 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05(cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674549 Nr: 6548-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON PEREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Samir dos Santos 

Vasco, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das vítimas, da testemunha, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676351 Nr: 8177-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das vítimas Douglas Resende e 

Maria de Fatima Resende, e da testemunha Christian Eduardo Pereira, e 

Flávio Gonçalves da Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, do interrogatório do réu, declaro 

encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679308 Nr: 10878-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS FELLIPE DA SILVA RODRIGUES, 

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - 

OAB:24589/MT, Pablo Cortez Loi - OAB:OAB/MT 11.152

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL

TERMO DE AUDIÊNCIA

Número do Processo: 679308

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Ré: Matheus Fellipe da Silva Rodrigues e José Rodrigues da Silva

Data e horário: 24 de outubro de 2018, às 18h28min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. João Francisco Campos de Almeida

Promotor (a) de Justiça: Dr. Janine Barros Lopes

Advogado (a): Dr. Fernando Ferreira de Lima (OAB/MT 24279/O)

 OCORRÊNCIAS

O advogado Dr. Fernando Ferreira de Lima (OAB/MT 24279/O) neste ato 

representando o réu Matheus Fellipe da Silva Rodrigues requereu a 

revogação de prisão, cujo teor foi gravado em sistema digital.

DELIBERAÇÕES

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Divina Paula Rodrigues da Silva 

(Estagiária), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz (a) de Direito

Promotor (a) de Justiça:

 Advogado (a, s):

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676559 Nr: 8349-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO LIMA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Paulo Ricardo 

Pimentel de Lima, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677849 Nr: 9490-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HULIS DARLLIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Intimação do advogado Dr.Tales Passos de Almeida OAB/MT 15.217/O, 

para apresentação dos memorias finais, dentro do prazo legal, uma vez 

que o acusado Hulis Darllis de Souza informou o patrono como seu 

advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676660 Nr: 8435-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CIRILO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante da inquirição da vítima, da testemunha, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677942 Nr: 9572-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE GONÇALVES LIMA, MATHEUS 

CORREA MARTINS, BRENDON DE JESUS LOPES, JOSÉ HENRIQUE 

POSSIDONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BADOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT, 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 (...)Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, 

deverá o recuperando entrar em contato com a central de monitoração 

eletrônica no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá 

ainda comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal 

procedimento o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor 

Judicial.O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um 

cálculo de pena, intimando as partes para manifestação acerca do 

referido cálculo. Após voltem os autos conclusos para 

homologação.Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como 

documento de identidade para apresentar quando solicitado.Encaminhe-se 

uma cópia do presente termo ao recuperando.Fica o condenado obrigado 

a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas para apresentar 

comprovante de endereço atualizado.Oficie-se à unidade gestora da 

monitoração das tornozeleiras eletrônicas, comunicando acera desta 

decisão.Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos 

autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 315658 Nr: 5532-33.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL DA SILVA LARANJEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVI MOROZ - 

OAB:6.402-A/MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO o réu Natanael da Silva 

Laranjeira, brasileiro, casado, nascido aos 25/07/1972, natural de 

Correntina/BA, filho de João Antonio Laranjeira e de Maria da Silva 

Laranjeira, residente na Rua Várzea Grande, s/n, Centro, na cidade de 

Planalto da Serra/MT dos fatos imputados pelo Ministério Público na 

denúncia de fls. 02/05, com fulcro no que dispõe o artigo 386, VII, do CPP, 

uma vez que não restara devidamente provado que o réu tenha praticado 

o respectivo delito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 323598 Nr: 1765-16.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MIGUEL POFFO, RINALDO JOSÉ 

BIZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115 B

 Intimação ao Dr. Stalyn Paniago Pereira, OAB/MT 6.115-B, patrono do 

acusado Roberto Miguel, para apresentar memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614264 Nr: 4890-50.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON MOTA MUNIZ, JULIANA PRADO 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 
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REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - OAB:15.261/MT

 Intimação da Dra. Regina de Almeida Luciano, OAB/MT 15.261, para 

apresentar memoriais referente ao acusado Maicon Mota Muniz, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678504 Nr: 10115-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDON DE JESUS LOPES, JOSÉ HENRIQUE 

POSSIDONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (..)– Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, 

deverá o recuperando entrar em contato com a central de monitoração 

eletrônica no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá 

ainda comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal 

procedimento o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor 

Judicial.O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um 

cálculo de pena, intimando as partes para manifestação acerca do 

referido cálculo. Após voltem os autos conclusos para 

homologação.Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como 

documento de identidade para apresentar quando solicitado.Encaminhe-se 

uma cópia do presente termo ao recuperando.Fica o condenado obrigado 

a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas para apresentar 

comprovante de endereço atualizado.Oficie-se à unidade gestora da 

monitoração das tornozeleiras eletrônicas, comunicando acera desta 

decisão.Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos 

autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641939 Nr: 3391-26.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

O réu às fls. 61/61-v, requereu a remessa dos autos ao Ministério Público, 

para que o mesmo lhe apresentasse proposta de suspensão condicional 

do processo.

Contudo, a representante ministerial à fl. 66 reiterou a manifestação 

inserta na cota de oferecimento da denúncia de fl. 52, a qual manifestou 

pelo não cabimento da concessão da referida benesse.

Pois bem. Considerando que foram imputados os crimes de embriaguez ao 

volante e lesão corporal culposa com causa de aumento de pena, não é 

cabível a suspensão do processo, assim, assiste razão ao Ministério 

Público, visto que eventual condenação do réu superará o período de 01 

(um) ano em virtude da causa de aumento de pena, não preenchendo 

assim os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do 

benefício, conforme determina o art. 89 da Lei 9.099/95.

Assim, determino a remessa do feito à Defensoria Pública para 

apresentação de resposta à acusação em favor do denunciado JOSÉ DE 

LIMA.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659390 Nr: 8435-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA KAROLYNA DA CRUZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando a acusada Maria 

Karolyna da Cruz Santos como incursa no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação da acusada 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ela poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, realizadas as diligências para apuração dos fatos condizentes 

ao suposto crime de adulteração de sinal identificador de veículo, vê-se 

que restaram ausentes elementos demonstrativos de autoria delitiva em 

face de Maria Karolyne da Cruz Santos, não havendo, portanto, justa 

causa que suscite a ação penal. Por sua vez, o Ministério Público, 

conforme parecer do douto representante ministerial, deixa de oferecer 

denúncia em favor de Maria Karolyne da Cruz Santos pelo crime disposto 

no art. 311 do CP, fulminando sobremaneira com o jus puniendi Estatal.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673628 Nr: 5701-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ REIS MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado André 

Luiz Reis Moretti como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660841 Nr: 9683-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando as acusadas Márcio 

Rogério dos Santos como incursos no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, defiro o requerimento ministerial contido na cota retro, assim, 

oficie-se à Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – POLITEC, 

requisitando-se a conclusão do laudo pericial indicado no ofício de fl. 24 

do inquérito policial, uma vez que referido documento ainda não foi 

elaborado.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641390 Nr: 2864-74.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLÂNIO SOUSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

Arlanio Souza de Carvalho como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.Outrossim, compulsando 

detidamente os autos em epígrafe, observo que a ilustre representante 

ministerial requereu o arquivamento dos autos em relação ao suposto 

crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em tese, 

praticado pelo denunciado, uma vez que inexistem nos autos elementos 

probatórios suficientes de sua autoria, restando, neste caso, insuficiente 

a materialidade delitiva para deflagrar a ação penal em relação a este, 

razão pela qual HOMOLOGO a promoção de ARQUIVAMENTO parcial em 

face de Arlanio Souza de Carvalho, somente no que diz respeito ao delito 

descrito no art. 311, caput, do Código Penal.Após a realização de todas as 

diligências requeridas pelo órgão Ministerial, restou ausente elementos 

indiciários demonstrativos de autoria e materialidade delitiva em face de 

Edivaldo Martins de Araújo, não havendo, portanto, pressuposto 

processual que suscite a ação penal, razão pela qual, o Ministério Público 

por meio de sua agente signatária deixa de oferecer denúncia em favor de 

Edivaldo Martins de Araújo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, uma 

vez que não há nos autos elementos suficientes que indiquem que este 

tivesse conhecimento da arma de fogo em poder do denunciado Arlanio 

Souza de Carvalho. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642949 Nr: 4310-15.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 4310-15.2016.811.0064 – Cód. 642949

Vistos.

Considerando a localização de novo endereço do réu junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais – SIEL (anexo), determino que se proceda a nova 

citação/intimação do mesmo.

Restando infrutífera a nova tentativa de citação do acusado desde já, 

determino sua citação por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).

Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.

Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666725 Nr: 14808-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Ademar 

Ramos de Souza como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667331 Nr: 362-94.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330, DEFENSORIA PUBLICA - 

OAB:

 Autos nº 362-94.2018.811.0064 – Cód. 667331

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

FRANCISCO ROGÉRIO LIMA DA SILVA como incurso no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial da cota retro, para que seja 

oficiado ao Cartório Distribuidor da Comarca de Fortaleza/CE, 

solicitando-se a certidão de antecedentes do denunciado, por ora, 

INDEFIRO o pedido, pois não há comprovação nos autos da impossibilidade 

de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da CNGC.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670622 Nr: 3057-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 3057-21.2018.811.0064 – Cód. 670622

Vistos.

Considerando que no habeas corpus impetrado pelo acusado Lucas, 

consta endereço atual do mesmo (fl. 206-v), DETERMINO que se proceda 

nova tentativa de citação do acusado no seguinte endereço: Avenida “C”, 

nº 1942, Jardim Maracanã – Rondonópolis/MT .

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658898 Nr: 7967-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EXPEÇA-SE carta precatória ao juízo da comarca de Jaciara/MT, com 

cópia da denúncia e laudo de confronto papiloscópico, para que o d. juízo 

deprecado viabilize a citação de ANTÔNIO MANOEL DE SOUZA NETO, dos 

termos da denúncia, no endereço indicado à fl. 72.Por fim, acerca do 

pedido de decretação da prisão preventiva do denunciado Antônio Manoel 

de Souza Neto, postergo a análise do requerimento para depois da citação 

do acusado e, restando à mesma infrutífera, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665936 Nr: 14128-54.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA CELESTINO OU VULGO ZÉ 

BOCÃO/CEARÁ, PAULO CORDEIRO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 .Outrossim, compulsando detidamente os autos em epígrafe, observo que 

o ilustre representante ministerial requereu o arquivamento dos autos em 

relação ao suposto crime de exercício de atividade comercial ou industrial 

(art. 17, da Lei n. 10.826/03), em tese praticado pelos denunciados, vez 

que não há elementos suficientemente aptos para deflagrar a ação penal 

em relação a este, razão pela qual HOMOLOGO a promoção de 

ARQUIVAMENTO parcial em face de JOSÉ DA SILVA CELESTINO e PAULO 

CORDEIRO FERNANDES, somente no que diz respeito ao delito disposto no 

art. 17, da Lei n. 10.826/03.Por fim, retifique-se a capa dos autos para 

fazer constar o réu/denunciado José da Silva Celestino onde se lê “vulgo 

Zé Bocão/Ceará”.Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 658898 Nr: 7967-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ — contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672557 Nr: 4807-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA GUIA DE SOUSA, ALBINO NETO 

DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 4807-58.2018.811.0064 – Cód. 672557

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proposta de 

suspensão condicional do processo aos réus ADEMIR DA GUIA DE 

SOUSA e ALBINO NETO DE CASTRO para o dia 15.06.2018, às 14h40.

Intimem-se os réus, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que 

compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672557 Nr: 4807-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA GUIA DE SOUSA, ALBINO NETO 

DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 20 dias sem informar 
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a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

Quanto ao acusado Ademir da Guia de Souza, determino vista dos autos 

ao Ministério Público para que se manifeste acerca do teor da certidão de 

fl. 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661194 Nr: 9929-86.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MOREIRA DA COSTA ESPOZETTI, 

MATHEUS MOREIRA ESPOZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados Lucas 

Moreira da Costa Espozetti e Matheus Moreira Espozetti como incursos no 

artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 

41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680758 Nr: 12276-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEREIRA LEITE JUNIOR, JERRY 

ANDERSON CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 (...) Assim, com essas considerações, acrescentando as razões 

expostas no parecer ministerial às fls. 84/87 e, ainda, verificando que não 

houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar 

decretada anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA pleiteado pelo denunciado JORGE PEREIRA LEITE 

JUNIOR.DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA POR AMBOS OS 

RÉUSAnalisando detidamente os autos, no que tange a resposta à 

acusação apresentada pelo denunciado JERRY ANDERSON CARDOSO 

DA COSTA, em relação à atipicidade de sua conduta, vez que a denúncia 

se faz presumir que o réu não foi preso portando a arma que foi 

apreendida em poder do denunciado JORGE, coaduno do mesmo 

entendimento tecido pelo Ministério Público, visto que a tese sustentada 

pelo denunciado confunde-se com o próprio mérito da causa, pelo que no 

momento se mostra prematura e a via utilizada inadequada para a análise. 

Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado por sua defesa às fls. 

73/76.Já em relação a defesa preliminar apresentada pelo réu JORGE 

PEREIRA LEITE JUNIOR, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal. Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13.11.2018, às 

15h00min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675939 Nr: 7815-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDA DA SILVA CRUZ, NATELSON 

RODRIGUES AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 (...) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVAInobstante os 

judiciosos argumentos tecidos pela defesa do denunciado NATELSON, 

cumpre informar que de forma diversa ao alegado por defesa, não 

qualquer excesso na instrução do presente feito, vez que o denunciado 

NATELSON encontra-se preso em razão de condenação pela prática do 

crime de roubo majorado, a qual atualmente cumpre pena (execução da 

pena/cód. 609878 – em trâmite perante o juízo da 4ª Vara Criminal). E 

como bem asseverado pela representante do Ministério Público, a mesma 

sequer teve condições de manifestar acerca do pedido réu, pela simples 

razão de que o acusado sequer esta preso pelo presente processo, 

assim, coaduno do mesmo entendimento tecido no parecer ministerial, qual 

seja, que a defesa do réu NATELSON deve reportar o pedido de 

revogação da prisão ao juízo competente.Assim, em razão do exposto 

acima deixo de apreciar o pedido formulado de revogação da prisão do 

denunciado alhures mencionado.DA RESPOSTA À ACUSAÇÃOAnalisando 

as defesas preliminares apresentadas pelos réus NATELSON RODRIGUES 

AFONSO e EDUARDA DA SILVA CRUZ, não vislumbro nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal. Na forma do art. 399 do Código de 

Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13.11.2018, às 16h00min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada 

de declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673560 Nr: 5635-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 (...) O único atraso ocorrido nos autos, infelizmente se deu em razão do 

próprio réu, o qual conforme acima descrito noticiou possuir advogado 

particular, quando o profissional por ele indicado sequer sabia o motivo 

pelo qual o denunciado o mencionou seu nome.Assim, com essas 

considerações, acrescentando as razões expostas no parecer ministerial 

às fls. 361/362 e, ainda, verificando que não houve alteração fática ou 

jurídica que permita a revogação da cautelar decretada anteriormente, 

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA pleiteado 
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pelo denunciado RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA.DA RESPOSTA À 

ACUSAÇÃOAnalisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RAYAN 

LUANDRE ABREU DA SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal. Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13.11.2018, às 

14h00min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677123 Nr: 8866-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Intimação do advogado Dr. Vilson de Souza Pinheiro OAB/MT 5135, para 

apresentação dos memoriais finais, dentro do prazo legal, uma vez que o 

acusado Alexandre da Silva Machado informou o patrono como seu 

advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603589 Nr: 1335-59.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANTONIO RAMOS GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Homologo a desistência de inquirição das demais testemunhas arroladas.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614725 Nr: 5371-13.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento da defesa concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para carrear aos autos o instrumento de procuração.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Rosangela de 

Jesus Dias, João Vitor Dias Alves, Diego Maik Souza Silva, Mara Rubia 

Bernardo Vicente, e vítima Eduardo Vieira de Lima para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 dias para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 606465 Nr: 4283-71.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE NORMANHA BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Ricardo Fraga dos 

Santos, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, com o retorno da missiva enviada 

para a Comarca de Trindade/GO a fim de interrogar a ré, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638551 Nr: 371-27.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLAYNE SALINA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Diante da inquirição das testemunhas, e vítima, da revelia da ré, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às partes 

pelo prazo igual e sucessivo para que apresentem seus memoriais finais 

escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 290359 Nr: 2333-42.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAIR GOMES DE ALMEIDA, WLADIMIR 

ROBERTO ZANNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5.388/O

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o fim requerido.

Juntada a manifestação da representante do parquet, determino desde já 

a expedição dos eventuais mandados de intimação ou cartas precatórias 

a fim de proceder à inquirição das testemunhas supramencionadas.

Haja vista a concordância de ambas as partes, homologo a inversão das 

oitivas conforme supramencionado.

 Homologo a substituição de inquirição de testemunhas da defesa, 

conforme supramencionado.

Diante da não intimação das demais testemunhas/vítimas restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência de 

continuação para o dia 28 de janeiro de 2019, ás 17h40min.

Saem os presentes intimados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615032 Nr: 5686-41.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS FERREIRA DE SOUZA, 

WASHINGTON LUIS DIAS SANTOS, KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição da testemunha, do interrogatório do réu Kenny 

Rogers Santos Ibipiano da Silva, e da revelia dos réus Ananias Ferreira de 

Souza, e Washington Luís Dias Santos (fl.127), declaro encerrada a 

instrução processual e determino vistas dos autos às partes pelo prazo 
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igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663475 Nr: 11947-80.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CEZAR DOS SANTOS ARAUJO, JOAB 

ARAUJO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação dos acusados THIAGO CÉSAR DOS 

SANTOS ARAÚJO e JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA para, querendo, 

apresentarem resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

os acusados não constituírem defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-los.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar os acusados se 

eles pretendem constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhes um 

defensor público ou dativo para patrocinar as suas defesas, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar aos réus o seus endereços 

residenciais e/ou comerciais, onde poderão ser localizados para fins de 

futuras intimações.

Outrossim, oficie-se a autoridade policial que que realize avaliação indireta 

nos objetos subtraídos de propriedade da vítima José Augusto dos Santos 

Júnior, quais sejam: 01 (uma) aliança de ouro, 01 (uma) corrente, 01 (um) 

pingente folheado à ouro e 01 (uma) mochila, nos termos do art. 172 do 

Código de Processo Penal, bem como realize perícia no local do crime a fim 

de constatar a prática do crime mediante rompimento e escalada, nos 

termos do art. 171 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680276 Nr: 11800-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 11800-20.2018.811.0064 – Cód. 680276

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado ANDRÉ 

MAGALHÃES MOUSSALEM como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 630316 Nr: 2537-66.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICIANA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Consigna-se ainda, que o documento de fl. 176, refere-se à “laudo para 

solicitação/autorização de procedimento ambulatorial” a ser realizado no 

mês de agosto de 2018, todavia, até a presente data não foi juntado ao 

feito comprovante da realização do referido procedimento. Ante todo o 

exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, porém, no mérito NÃO OS 

ACOLHO. Por fim, aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão 

conforme determinado às fls. 170/171. Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 608228 Nr: 6095-51.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER LEITE NUNES, MARCOS 

AURÉLIO PELAKOSKI, LEANDRO LEITE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO DIAS DE SOUZA - 

OAB:7790A

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os 

réus Alexsander Leite Nunes e Leandro Leite Nunes, como incursos nas 

sanções do artigo 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 16 

da lei 10.826/03, em concurso material de crimes (CP, art. 69).Outrossim, 

ABSOLVO o réu Marcos Aurélio Pelakoski do crime descrito no art. 35 da 

Lei 11.343/06, assim como opero a desclassificação da imputação inserida 

da inicial acusatória para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, 

incontinenti, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por 

consequência, declaro extinta a punibilidade do acusado Marcos Aurélio 

Pelakoski, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 107, IV do CP. 

[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675065 Nr: 6984-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA, 

THIAGO CESAR SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEJALMA FERREIRA DOS SONTOS - OAB:12.062, 

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS 

para que aprsente as razoes recursais no prazo de 08 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675010 Nr: 6934-66.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Luan Lavandoski 

Fernandes Guimarães como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, 

com causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, ambos da Lei de nº 

11.343/06. Narra a exordial acusatória que, no dia 01 de maio de 2018, por 

voltas das 23h17min, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua João 

Pessoa, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado foi flagrado, na 

companhia da adolescente Pamela Silva Rezende, transportando e 

trazendo consigo 10 (dez) porções de pasta base de cocaína, com massa 

bruta total de 19,57g (dezenove gramas e cinquenta e sete miligramas).

Foi oferecida denúncia e determinada a notificação para que o acusado 

apresentasse defesa prévia, fls. 51, que foi realizada, conforme 

certificado as fls. 76.

 Apresentada defesa preliminar, fls. 80/80v. A denúncia foi recebida, fls. 

81/81v. Em seguida, realizou-se audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que foi realizado o interrogatório do acusado, bem como 

inquiridas as testemunhas arroladas, dando por encerrada a instrução 

probatória, dada a desistência da inquirição da testemunha faltante, fls. 

96/100.

 O representante do Ministério Público apresentou memoriais orais, onde 

requereu a procedência da exordial acusatória, com a condenação do 

acusado nas sanções declinadas na denúncia. A defesa, por sua vez, 

apresentou memorias orais, pugnando pela absolvição do denunciado e, 

subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no 

§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Brevemente relatado.

 2. Fundamentação.

Sem preliminares arguidas ou vícios procedimentais a serem sanados, 

passo diretamente ao mérito.

2.1. Da materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes.

A materialidade do delito de em questão é constatada pelo auto de prisão 

em flagrante delito, fls. 08/09, boletim de ocorrência, fls. 10/12, termo de 

exibição e apreensão, fls. 27, laudo de constatação preliminar, fls. 29/30.

Quanto ao tipo penal, importa destacar que traficância não é somente 

promover a venda de substância entorpecente, pois o núcleo do tipo do 

art. 33 da Lei 11.343/06 tem 17 verbos que tipificam o delito. Vejamos:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

 Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, não se faz necessário única e exclusivamente a venda para 

caracterizar a traficância. É mister compreender que o recebimento de 

valores não é fundamental ao tipo, pois se pune qualquer das condutas, 

ainda que dissociado ao lucro ou recebimento de vantagens de qualquer 

natureza, pois o tipo penal prevê a punição toda vez que for promovida 

entrega, remessa, preparo, armazenamento, importação, exportação, 

oferecimento, transporte, guarda, prescrição, ministra, entrega ou 

fornecimento ainda que gratuitamente de substância entorpecente.

Antes de pormenorizar o mérito, é importante consignar que na vazão da 

verdade real, todos os meios de prova são admitidos, desde que sua 

produção respeite a legalidade e licitude, art. 155 e seguintes do CPC c/c 

art. 5º, LVI da CF/88.

Encerrada a instrução restou devidamente esclarecido que os acusados 

estavam a promoverem o tráfico de drogas. Explico.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, verificou-se que, 

no dia 01 de maio de 2018, por volta das 23h17min, os policiais militares, 

após avistarem o denunciado e a adolescente Pamela Silva Rezende em 

atitudes suspeita, realizaram a abordagem, sendo encontrado em poder do 

réu 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e com Pamela outras 09 

(nove) porções da mesma substância. Além dos entorpecentes, foram 

encontrados com os abordados a quantia de R$ 208,00 (duzentos e oito 

reais) em notas miúdas.

Conforme constou dos autos ainda, o denunciado ao perceber a presença 

dos policiais, tentou dispensar os valores que se encontravam em seu 

poder, atirando-os para baixo de um veículo que estava estacionado, 

sendo localizado pelos milicianos.

 Em que pese o denunciado negar as acusações a ele atribuídas, 

verifica-se das provas carreada nos autos que na data da apreensão os 

milicianos localizaram, junto ao denunciado e sua companheira, a menor 

Pamela, a quantia de 10 (dez) porções, com massa bruta total de 19,57g 

(dezenove gramas e quinhentos e setenta miligramas) de substância 

entorpecente conhecida como pasta base de cocaína. Pois bem, o 

acusado afirma que é usuário de droga e que a droga apreendida e, em 

juízo, descreveu que somente uma “porção” de pasta base foi encontrada 

em seu poder.

Nota-se que o acusado, durante o seu interrogatório, a todo momento se 

contradisse. Primeiramente, porque teria dito que é usuário de 

entorpecentes, mas que somente faz uso de cocaína, descrevendo que 

apenas “cheira”, por outro lado, confirma que estava com somente 01 

(uma) petecas de pasta base de cocaína, mas quando questionado se iria 

consumi-la, negou. Ainda, se contrapondo aos argumentos apresentados, 

conforme consta do termo de exibição e apreensão, foi encontrado em 

poder do réu, além da substância entorpecente, uma quantia de R$ 208,00 

(duzentos e oito reais) que, conforme descrito no Boletim de Ocorrência, 

se dividiam da seguinte forma: 01 cédula de R$100,00; 01 cédula de 

R$20,00; 04 cédulas de R$10,00; 03 cédulas de R$5,00; 13 cédulas de 

R$2,00; 07 moedas de R$0,50; 02 moedas de R$01,00; 05 moedas de 

R$0,25; 03 moedas de R$0,10; e 01 moeda de R$0,05.

Portanto, mostra-se um tanto quanto descabida a versão dada pelo réu, já 

que o mesmo alega que desconhecia que a menor estava transportando 

os entorpecentes e que teria consigo apenas uma peteca, mas não iria 

consumi-la. Destoando-se também da versão apresentada pelos policiais 

que participaram da abordagem, a qual desencadeou com a prisão em 

flagrante delito, foram uníssonos na descrição dos fatos. Além do mais, 

conforme depoimento dos policiais que realizaram a busca, no momento da 

abordagem, o réu tentou dispensar os valores, ciente de que confirmaria a 

realização da mercancia de entorpecente.

 Vejamos o que foi colhido durante a instrução processual. O Policial Militar 

Gustavo Vieira Soares da Silva, que realizou a abordagem do acusado, 

narrou que no momento, durante rondas naquela região, conhecida pelo 

tráfico de entorpecentes, quando avistaram o réu e a adolescente Pamela, 

ambos conhecidos da polícia, por já terem sido abordados em outras 

oportunidades, o réu tentou jogar o dinheiro que estava em seu poder para 

debaixo do veículo que estava estacionado. Descreveu ainda que, em que 

pese a quantidade maior de entorpecente ter sido encontrado em poder da 

menor, as petecas de pasta base de cocaína estavam bem embaladas, 

típico para o comércio, já que aquele local da cidade é conhecido por ser 

ponto de venda de entorpecentes, não tendo os autuados aparentado 

terem usado droga.

 Tal narrativa soma-se aos relatos do outro policial militar que realizou a 

abordagem, Marcos Antônio Oliveira dos Santos, que confirmou os relatos 

do primeiro policial, descrevendo ainda que, no local dos fatos, conhecido 

dos milicianos pela realização de comércio de droga, no momento da 

abordagem, o ré tentou jogar o dinheiro embaixo do carro, sendo que o 

fato da droga, em sua maior parte, estar sendo transportado por Pamela, 

se dava em razão da mesma ser menor.

Nesse sentir, em que pese o denunciado de todas as formas tentar 

descaracterizar a prática do delito de tráfico de entorpecentes, 

sustentando ser usuário, as alegações apresentadas não merecem 

prosperar ante a robustez das provas contidas nos autos de que o 

mesmo estava, junto com a adolescente Pamela, a comercializar o 

entorpecente, para a entrega ou venda a terceiros, até porque, foi 

apreendida quantidade considerável de substância entorpecente (10 

petecas de pasta base de cocaína), além da quantia em dinheiro, 

característica da venda de drogas e por si só, a quantidade de tóxico e 

insumos, obviamente, não se prestam ao consumo, mesmo que o acusado 

seja de fato um dependente químico, não obteve êxito em comprovar as 

alegações de que não seria ele que realizava o comércio daquele 

entorpecente.

 Como se não bastasse, é sabido que o os usuários e dependentes 

químicos, valem-se do tráfico para manter o vício mesclando no mesmo 

sujeito duas condutas típicas, de mais a mais, como dito anteriormente, de 

fato o acusado fosse usuário, o fato da prisão, bem como, das 

declarações colhidas, afastando qualquer indício de que o entorpecente 

apreendido era destinado ao seu consumo, até mesmo porque, quando 

questionado em seu interrogatório se iria fazer o uso daquela substância, 

o mesmo negou.

Desta feita, não há dúvida de que a conduta praticada pelo acusado se 
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amolda perfeitamente nos elementos normativos contidos no art.33, caput, 

da Lei 11.343/2006, integrada à expressão, sem autorização ou em 

desacordo com a determinação legal.

Anoto, em se tratando da venda de entorpecentes, a negativa da autoria, 

em regra, constitui prática contumaz pelos traficantes, não prejudicando o 

convencimento do magistrado, se todas as demais circunstâncias indicam 

a ocorrência do delito.

Cumpre ainda dizer que nestes moldes é inviável desconsiderar a eficácia 

probatória dos depoimentos dos agentes estatais, incumbidos de 

concretizar a repressão penal ao efetuarem as prisões, apenas exercem 

o múnus que lhes é exigido, notoriamente, quando suas declarações são 

integralmente ratificadas em juízo, sob a luz do princípio constitucional da 

ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido é a jurisprudência: “Os depoimentos de policiais, desde que 

harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a 

condenação criminal.” (Enunciado n.º 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 

DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 

9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Nesse contexto, evidente que a condenação do sentenciado nos moldes 

propostos na denúncia é medida que se impõe.

2.1.1. Da causa especial de aumento de pena.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, o representante ministerial 

incursionou os réus na seguinte causa de aumento de pena, estabelecida 

no artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas que assim estatui o respectivo 

dispositivo: in verbis:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas 

de um sexto a dois terços, se:

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a 

quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de 

entendimento e determinação;

Consta dos autos que a adolescente Pamela Silva Rezende, de apenas 17 

anos, quando da abordagem, estava na companhia do réu, transportando 

a maior parte do entorpecente apreendido, o que demonstra que o réu 

tinha pleno envolvimento no tráfico de entorpecentes, pois o local que se 

encontravam é de conhecimento público que é local era utilizado para o 

comércio de droga.

Inclusive, segundo restou apurado na instrução criminal, conforme 

descrito pelo Policial Militar Marcos Antônio Oliveira dos Santos, o fato da 

maior parte do entorpecente estar dentro da bolsa da menor seria como 

forma de visar a impunidade, descrevendo ainda que o réu estaria a 

usando para a mercancia da droga.

Desse modo, evidente a incidência da causa de aumento acima descrita, 

incorrendo o denunciado no art. 33, caput, com a causa de aumento de 

pena do art. 40, VI, ambos da Lei 11.3433/2006.

 2.3. Da causa especial de diminuição de pena.

Acerca da causa especial de diminuição de pena, assim reza o § 4º do 

art. 33 da lei de drogas:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas 

poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em 

penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa.

Pois bem, verifico que o denunciado não faz jus a benesse encimada, 

justamente por ser integrar o polo passivo de outra ação penal em 

andamento, pela possível prática do delito de tráfico de entorpecentes, 

feito de código 645897, em tramite também nesta 5ª Vara Criminal, sendo 

imperioso ressaltar o que dispõe o Enunciado n.º 51 – “É possível 

considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado 

para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”, de 

modo a não preencher todos os requisitos constantes do artigo 

supramencionado, razão qual deixo de aplicar referida causa de 

diminuição.

3. Dispositivo.

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu LUAN 

LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES, qualificado nos autos, como 

incurso na infração dos artigos 33, caput c/c art. 40, inciso VI.

3.1. Da dosimetria da pena.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os 

antecedentes do réu, eis que o mesmo é tecnicamente primário. Não 

existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a 

conduta social do réu. Os motivos do delito são normais à espécie, mas 

reprováveis, vez que o réu se aproveita do vício e fraqueza alheia para 

angariar fundos, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. As 

circunstâncias não verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade, 

com exceção do uso da adolescente, mas tal particularidade é causa 

especial de aumento de pena. As consequências são das mais severas, 

pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e 

vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, 

neste especial é sabido que em Rondonópolis o tráfico é comandado pelo 

Comando Vermelho, inclusive os traficantes tem que pagar mensalidade 

para exercer a atividade. Não bastasse, temos que há um crescente 

aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o 

vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu 

quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo 

afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam 

mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é 

“santo” e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) 

ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu à conduta da ré A 

quantidade não merece maior reprovabilidade, já a natureza da droga 

(cocaína) autoriza o recrudescimento da sanção basilar, devendo a pena 

ser majorada em 03 (três) meses.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de 

reclusão e em 600 (oitocentos) dias multas.

Inexistem agravantes ou atenuantes. Na terceira etapa dosimétrica, há 

uma causa especial de aumento de pena, descrita no inc. VI do art. 40 da 

Lei 11.343/06, vez que a infração foi cometida envolvendo adolescente, 

considerando que ao meu sentir a adolescente era utilizada para 

transportar a maior quantidade de entorpecentes, como forma de visar 

sua impunidade, o que dá maior reprovação à conduta, hei por bem 

majorar a pena em um terço. Logo, torno a pena definitiva em 09 (nove) 

anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multas.

3.2. Da pena de multa.

 Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo 

o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

3.3. Do regime.

 Considerando o quantum da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2º, 

alínea “a” do CP, o regime de pena deverá ser o fechado. Assim, 

determino que o regime inicial de cumprimento de pena seja o regime 

fechado.

3.4. Da manutenção da prisão do condenado.

Considerando que o acusado respondeu toda ação penal preso e, diante 

da presente decisão, qual reconhece a materialidade e a autoria do crime 

de tráfico de entorpecentes, com o envolvimento de adolescente, bem 

como diante do quantum da pena imposta, em especial que fora fixado 

regime fechado. Logo, persistem incólumes os motivos ensejadores da 

custódia cautelar dos condenados, de forma que mantenho a prisão 

processual.

Nego assim, ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

3.5. Disposições gerais

Em conformidade ao disposto no Art. 15, III da Constituição Federal, 

suspendo os direitos políticos dos condenados, após a coisa julgada. 

Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.

 Deixo de condenar o réu ao pagamento nas despesas processuais, posto 

que assistidos pela Defensoria Pública.

Independentemente da coisa julgada, extraia-se imediatamente a devida 

guia provisória de pena para o réu.

Em relação aos objetos apreendidos no presente feito, fl. 27, faz-se 

necessário dar uma destinação. Na definição jurídica, o perdimento de 

bens, é a perda ou privação de bens do particular em favor do Estado. 

Figura nas legislações atuais ora como pena acessória, efeito da 

condenação, efeito civil do crime ou ainda como medida de segurança.

 Disciplina o art. 5º da CF, no inciso XLVI: “a lei regulará a individualização 

de pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição de liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos.

Neste sentido, dispõe ainda o parágrafo único, do art. 243, das 

Disposições Constitucionais Gerais:

“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá 

em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e 
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recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de 

fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico destas 

substâncias”.

Como também, a Lei nº 11.343/06 estabelece que:

 “Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o 

perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou 

declarado indisponível.”

Fazendo uma leitura Constitucional das Leis acima citadas, infere-se que o 

interesse do legislador era que o perdimento dos bens se desse à um Ente 

Federativo (Poder Público). De modo que, quando prevê o perdimento em 

favor do Estado, a fim de que sejam aplicados em prol de serviços e 

operações sistemáticas de prevenção e repressão ao crime de tráfico, 

tornando-se mais adequada à realidade, ao longo que, não escapa à 

intenção precípua das Leis de destinar bens e valores ao Poder Público.

 Sendo assim, DETERMINO o perdimento dos bens apreendidos e 

discriminados no termo de exibição e apreensão, todos em favor do 

Estado de Mato Grosso - Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, 

conforme a Lei 10.190/14, vez que não comprovada a origem lícita. Às 

expedições e comunicações necessárias.

 Decorrido o prazo recursal, e uma vez procedida com as comunicações 

de estilo, bem como atendida as determinações constante do parágrafo 

acima, então arquive o presente feito mediante as formalidades legais.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados.

 Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação.

 Publique-se,

Registre-se e

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675193 Nr: 7124-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ADRIANO 

RODRIGUES DE SOUZA, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, 

da Lei 11.343/06. (...) .3.4. Disposições geraisTendo o acusado 

respondido a toda ação penal preso, sendo reconhecida a materialidade 

delitiva, fixada pena com regime inicial fechado, entendo que a prisão 

processual deve ser mantida, em especial a manutenção da ordem 

pública, posto que o réu é reincidente e cometeu o presente delito durante 

o cumprimento de pena, ademais, o mesmo é faccionado. Logo, nego ao 

réu o direito de recorrer em liberdade. Extraia-se a devida guia de pena, 

definitiva ou provisória, a depender de questões processuais, 

remetendo-a ao Juízo da 4ª Vara Criminal.Em conformidade ao disposto no 

Art. 15, III da Constituição Federal, suspendo os direitos políticos do 

condenado, após a coisa julgada. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao 

Tribunal Regional Eleitoral. Deixo de condenar o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais, pois assistidos pela Defensoria, 

presumindo que não possui condições financeiras de arcar com tais 

emolumentos.Declaro a perda do celular e valor apreendido (fl. 25), uma 

vez que não comprovada a sua origem lícita, em favor do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Proceda-se com as comunicações e expedições 

necessárias, devendo ser restituído ao acusado os documentos pessoais. 

Proceda-se com a destruição das drogas apreendidas.Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.Observem-se 

as demais orientações da Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta 

condenação.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670727 Nr: 3158-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Intimação da advogada do reu THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES 

para apresentar as razoes recursais no prazo de 08 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 618073 Nr: 1167-86.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 INTIMAÇÃO da advogada Dra. LUCIMAR BATISTELLA - OAB/MT 9279, 

para, no prazo legal, apresentar os memoriais escritos em favor do 

acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676217 Nr: 8066-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES DA SILVA, JOZIMAR 

FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 

DANIEL RODRIGUES DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06 e o réu JOZIMAR FERREIRA DE SOUZA como 

incurso no art. 14 da lei 10.826/03. Por sua vez, ABSOLVO-OS quanto as 

demais imputações vertidas na exordial acusatória.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658178 Nr: 7357-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré ELAINE DE 

OLIVEIRA SANTANA, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da 

Lei 11.343/06.3.1. Dosimetria da pena. [...] Na terceira etapa dosimétrica, 

não há causa especial de aumento de pena, nem causa de diminuição de 

pena. Assim, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e em 

600 (seiscentos) dias multa. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672423 Nr: 4683-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR, 

ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os 

réus LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR E ADRIAN CRISTIAN 

PEREIRA LIMA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, 

da Lei 11.343/06. Por outro lado, absolvo-os das imputações do delito 

previsto art. 35 da Lei de Drogas. (...).Após o trânsito em julgado, lance-se 

o nome dos condenados no rol dos culpados.Observem-se as demais 

orientações da Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta 

condenação.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 
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Contra a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672710 Nr: 4942-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCINETE GONÇALVES PEREIRA, Cpf: 

70285519115, Rg: 12940267, Filiação: Luis Mauricio Pereira e Ivanete 

Goncalves da Silva, brasileiro(a), convivente, funcionaria publica. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor.Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 682231 Nr: 13455-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DIAS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:11.922/MT

 Código 682231

Vistos etc.

Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a “persecutio criminis”, RECEBO O ADITAMENTO À DENÚNCIA 

oferecido pelo Ministério Público em face do acusado HUGO DIAS 

ALMEIDA (fls. 68), eis que preenchidos os requisitos do Artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do Artigo 395 do 

mesmo codex.

Nos termos do Art. 396 do Código de Processo Penal, cite(m)-se o(s) 

acusado(s) para a apresentação de resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá(ão) arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua(s) defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o número legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

 Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado(s), 

citado(s), não constituir defensor(es), fica desde já nomeado o Defensor 

Público oficiante nesta Comarca para oferecê-la, concedendo-lhe vista 

dos autos por 10 (dez) dias.

Aportando a resposta inicial e havendo alegação de alguma das situações 

previstas no Art. 397, I a IV, do Código de Processo Penal, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 677166 Nr: 8901-49.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPLDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA, Cpf: 

73649350106, Filiação: Terezinha Maria Vieira de Souza e Manoel Messias 

Alves de Souza, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, auxiliar de 

dentista, Telefone 66 99956-2027. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor.Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680608 Nr: 12135-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R.T.B, Filiação: Denise Cristina Mendonça 

e Natanael da Silva Borges, data de nascimento: 26/06/2006, brasileiro(a), 

natural de Paulinia-SP, solteiro(a), Telefone 67 99820-7654. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE A VÍTIMA, DA DECISÃO ABAIXO DESCRITA QUE 

INDEFIRIU O PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

Despacho/Decisão: Pedido de Medida ProtetivaDecisão Interlocutória1. 

Relatório.Cuida-se de Pedido de Medida Protetiva interposta por R. T. B, 

por suposta prática do delito de ameaça, ocorrido em 29 e 30 de agosto de 

2018, supostamente perpetrado pelo acusado Natanael da Silva Borges. 

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento 

dos pedidos e pela concessão das medidas protetivas. É o relatório.2. 

Fundamentação.A Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, 

visa resguardar a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e 

moral das mulheres, que no âmbito da unidade doméstica, familiar ou de 

afeto íntimo, tenham sua integridade violada.Neste sentido, a presente Lei 

é a concretização do compromisso do Estado Brasileiro de atuar de forma 

eficaz na proteção dos direitos fundamentais das mulheres que vem 

esculpido no art. 226, § 8º, da Constituição Federal, que estabelece: "O 

Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que 

a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações". Esta disposição constitucional não é princípio abstrato, 
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meramente programático, mas norma efetiva, que possui eficácia 

vinculante para o ordenamento jurídico infra-constitucional, que se 

consolidou com a edição da Lei Maria da Penha.A lei 11.340/2006, dentre 

seus dispositivos, assegura que:“Art. 2º Toda mulher, independentemente 

de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 

idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para 

viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual e social.”No presente caso, após 

analisar minunciosamente tudo o que consta neste feito, em meu sentir, 

não há elementos suficientes para configurar a necessidade da vítima em 

obter as medidas protetivas urgência definidas no Artigo 22 da Lei nº 

11.340/2006.Visto que, não há lastro probatório mínimo para justificar a 

fixação das medidas protetivas de urgência requerida por R. T. B.Além 

disso, nota-se que a requerente R. T. B não representou criminalmente 

contra o acusado Natanael da Silva Borges.Diante disso, entendo que a 

aplicação de tais medidas tornam-se desnecessárias. Ademais, diante da 

verossimilhança das alegações, vislumbro não estarem presentes o fumus 

bonis iuris e o periculum in mora.Neste sentido:MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI Nº 11.340/2006. FIXAÇAO DE 

LIMITE MÍNIMO DE DISTÂNCIA ENTRE AGRESSOR E OFENDIDA E 

PROIBIÇAO DE CONTATO POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇAO. 

PRESSUPOSTOS.11.3401) Tal como acontece com as medida cautelares, 

constatada a presença do fumus boni iurise do periculum in mora, cabe ao 

juiz decretar medida protetiva de urgência, no sentido de coibir e prevenir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher.2) Deferida a Medida 

Protetiva de Urgência, e restando infrutífera a conciliação designada com 

essa finalidade, mantém-se hígida a decisão judicial, decorrido o prazo 

recursal.3) Presentes os pressupostos processuais, recebe-se a 

denúncia.4) Ação cautelar julgada procedente. (TJAP – MPU nº 

11331020098030000 AP. Tribunal Pleno. Relator: Desembargador CARMO 

ANTÔNIO. Data de Julgamento: 26/01/2011. Data de Publicação: 16 de 

Março de 2011).Desta feita, não se fazem presentes os requisitos 

necessários, pois devidamente instruído o pedido realizado e não resta 

comprovada à necessidade de proteção à vítima, mencionada pela Lei 

11.340/2006.3. Dispositivo.I – Indefiro o pedido de aplicação das medidas 

protetivas de urgência ao indiciado Natanael da Silva Borges. II – Ciência 

ao Ministério Público.III – Intime-se.Rondonópolis, 14 de setembro de 

2018.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito em Substituição Legal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 648822 Nr: 9147-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILAINE DOS ANJOS DE CARVALHO, 

Cpf: 04875071183, Rg: 21239444, Filiação: Lenira do Anjos Meireles e 

Evaldo Rodrigues de Carvalho, data de nascimento: 19/10/1993, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, do lar, Telefone (66) 

99677-4936. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 656464 Nr: 5849-79.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEVIA CARVALHO DUARTE, Cpf: 

80010750100, Rg: 10558357, Filiação: Olga Carvalho Duarte da Silva e 

Ilson Duarte da Silva, data de nascimento: 19/09/1976, brasileiro(a), natural 

de Guiratinga-MT, solteiro(a), professora, Telefone (66)99637-8365. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código: 656464Vistos etc.Trata-se de expediente encaminhado 

pela autoridade policial a este Juízo, diante da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº. 11.340/06.As 

medidas protetivas foram deferidas em 12/05/2017 (fls. 12/14).Verifico 

que a última entrevista da vítima perante a equipe multidisciplinar foi 

realizada em 23/01/2018, na qual ela manifestou pela continuidade das 

medidas protetivas (fls. 40/41).Ademais, constato que após a data da 

última entrevista, ou seja, há mais de 08 (oito) meses, não houve qualquer 

fato novo envolvendo as partes.Consigno ainda, que a vítima não mais foi 

localizada para justificar a permanência da presente medida, conforme se 

vê pela certidão de fls. 48, situação esta que autoriza o arquivamento da 

mesma.O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, postulou 

pelo arquivamento da presente medida às fls. 51.Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro.Inicialmente, note-se, ainda, que a 

medida de urgência, de caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão 

pela qual a extinção da presente medida nos termos do que determina o 

Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil é medida que se impõe.ISTO 

POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com o parecer 

ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 661041 Nr: 9836-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELLEN DIAS CUNHA, Cpf: 

00885157109, Rg: 1719635-3, Filiação: Edmilson Jose Cunha, data de 

nascimento: 21/11/1985, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), 

zootecnista, Telefone (66) 9667-4812. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código: 661041Vistos etc.Trata-se de expediente encaminhado 

pela autoridade policial a este Juízo, diante da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº. 11.340/06.As 

medidas protetivas foram deferidas em 17/08/2017 (fls. 21/22).Consigno 

que, a vítima embora devidamente intimada (fls. 40), não compareceu para 

entrevista junto à Equipe Multidisciplinar, consoante se verifica de fls. 42.O 

Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, pugnou pelo 

arquivamento da presente medida ante a falta de interesse de agir, 

conforme se depreende de fls. 43.Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro.Inicialmente, nota-se, que a medida de urgência, de 

caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção da 

presente medida nos termos do que determina o Artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil é medida que se impõe.ISTO POSTO, diante do 

acima exposto e, em consonância com o parecer ministerial retro, JULGO 

EXTINTA a presente medida protetiva e DETERMINO o seu 

ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que determina o Artigo 485, VI, 

do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para 

que tenha ciência de que a qualquer momento, poderá requerer 

novamente medidas protetivas a seu favor, havendo novos motivos que 

ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo recursal, arquive-se 

o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de setembro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 662671 Nr: 11181-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRENICE JESUS DA SILVA, Cpf: 

30964407191, Rg: 26532670, Filiação: Feliciana de Jesus da Silva e João 

Matos da Silva, data de nascimento: 09/12/1963, brasileiro(a), natural de 

Cristópolis-BA, solteiro(a), comerciante, Telefone (66)99914-2250. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, pugno pela revogação da medida protetiva, em 

consonância com o entendimento do douto representante do Ministério 

Público.Termos em que pede deferimento.” Vistos etc.Trata-se de 

requerimento de providências protetivas formulado por Irenice Jesus Da 

Silva em desfavor de José Marcelo Ribeiro Da Silva, ambos qualificados, 

diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos da Lei nº 11.340/2006. As medidas protetivas foram deferidas às 

fls. 20/21.A equipe Multidisciplinar realizou entrevista com a vítima e o 

acusado, consoante relatórios carreados às fl. 49 e fl. 55. As partes 

manifestaram-se em audiência, conforme acima descrito. Após, vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Passo a decidir.Inicialmente, ante a 

ausência do Defensor Público que atual perante esta Vara Especializada 

(ofício fls. retro), nomeio para o ato o Dr. Geremias Genoud Júnior, inscrito 

na OAB sob o nº 12.387.Assim, com fundamento no art. 22, §§ 1º e 3º, do 

Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil e considerando, 

ainda, a Tabela de Honorários estabelecida pela Seção da Ordem dos 

Advogados de Mato Grosso, conforme remansoso entendimento 

jurisprudencial (STF, RE 160.483, DJU 27.9.85, p. 166.019), arbitro em 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios a serem 

pagos pelo Estado de Mato Grosso ao advogado nomeado para o 

ato.Expeça-se certidão, em favor do Advogado Dr. Geremias Genoud 

Júnior, inscrito na OAB sob o nº 12.387.Outrossim, sem maiores delongas, 

insta consignar que as medidas protetivas de urgência, tem caráter 

provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente 

feito nos termos do que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas 

em havendo necessidade.Visto que, há mais de 04 (quatro) meses, não 

houve qualquer novo fato envolvendo as partes. Como se sabe, as 

medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, 

somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade 

e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter 

definitivo. Outrossim, em meu sentir, atualmente não há legítima ameaça 

e/ou agressão, mas apenas um conflito acerca dos bens a partilhar pelos 

litigantes.Por fim, nada impede a ofendida de, havendo legítima ameaça 

e/ou agressão por parte do indiciado, pleiteiar a aplicação de medidas 

protetivas, pois, nos termos do § 2º do Art. 19 da Lei 11.343/2006, as 

medidas de urgência serão aplicadas a qualquer tempo, sempre que os 

direitos reconhecidos na Lei forem ameaçados ou violados.ISTO POSTO, 

em consonância com as manifestações das partes, JULGO EXTINTA a 

presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO 

nos termos do Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Decorrido 

o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades 

legais.Intime-se a vítima, para que tenha ciência de que a qualquer 

momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, 

havendo novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Saem os presentes intimados. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar 

FuzaroPromotor de JustiçaGeremias Genoud JúniorAdvogado nomeado 

para o atoJosé Marcelo Ribeiro Silva Indiciado

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672381 Nr: 4642-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITA MARCIA LEITE, Cpf: 

52258602149, Rg: 14187817, Filiação: Carlos Leite e Maria Madalena, data 

de nascimento: 18/03/1963, natural de Joselândia-MT, convivente, do lar, 

Telefone (66)99962-5976. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor.Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 673741 Nr: 5811-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KARLA RENATA PEREIRA GOMES, Cpf: 

10417997485, Filiação: Marli Pereira da Silva, brasileiro(a), atendente, 

Telefone (66)3421-3338. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor.Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 674206 Nr: 6233-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELA MARCIA OLIVEIRA PEREIRA, 

Cpf: 69064156115, Filiação: Terezinha de Oliveira Pereira, brasileiro(a), 

solteiro(a), administrativo, Telefone (66)99974-4752. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal e uma vez procedendo com as 

comunicações de estilo, arquive o feito mediante as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 15 

de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 674771 Nr: 6707-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina dos Reis Beltrão 

Guimarães - OAB:12225

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOELMA LOPES DE ALMEIDA, Cpf: 

69314691187, Filiação: Aurea Lopes de Almeida e Neurisvaldo de Almeida 

Branco, brasileiro(a), casado(a), contadora, Telefone (66)99901-3392. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a 

presente medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o 

fazendo com fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha 

ciência de que a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas 

protetivas a seu favor, havendo novos motivos que ensejam a aplicação 

das medidas. Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 674902 Nr: 6835-96.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARIANI DA PAZ GALANTINI, Cpf: 

05931820140, Rg: 26830523, Filiação: Cleide Nivalda da Paz e Dimas das 

Merces Galantini, data de nascimento: 21/08/2000, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), Telefone 66-99611-7891. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675349 Nr: 7267-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CASSIA RENOVATO SANTOS, Cpf: 

02891605101, Filiação: Eliete Oliveira e Gerson Renovato dos Santos, 

brasileiro(a), solteiro(a), corretora de imóveis, Telefone 66 99966-7795. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código: 675349Vistos etc.Trata-se de expediente encaminhado 

pela autoridade policial a este Juízo, diante da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº. 11.340/06.As 

medidas protetivas foram deferidas em 08/06/2018 (fls. 11/13).Anoto que 

a vítima declarou em entrevista junto à Equipe Multidisciplinar que não 

possui interesse na manutenção das medidas protetivas, consoante se 

verifica de fls. 21/22. Os autos vieram conclusos.É o que merece 

registro.Inicialmente, nota-se, que a medida de urgência, de caráter 

provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção da presente 

medida nos termos do que determina o Artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil é medida que se impõe.Assim, diante do acima exposto, 

JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e DETERMINO o seu 

ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que determina o Artigo 485, VI, 

do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para 

que tenha ciência de que a qualquer momento, poderá requerer 

novamente medidas protetivas a seu favor.Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 631733 Nr: 3802-06.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B/MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 05(cinco) dias, 

informe o atual endereço do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 639484 Nr: 1124-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RAMOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Moraes Viana - 

OAB:19.177-O/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670972 Nr: 3391-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5.388/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ)DIAS 

APRESENTE SUA DEFESA, TENDO EM VISTA, A CERTIDÃO DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA "Certifico que em cumprimento ao presente mandado dirigi-me 

ao endereço indicado e lá estando citei Gilberto da Silva por todo conteúdo 

deste, sendo que o mesmo após ouvir a leitura do mandado exarou seu 

ciente e aceitou contrafé ofertada, tendo informado que possui advogado 

particular constituído, o dr. Ilmar. Valdir Zambonato, Oficial de Justiça."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671614 Nr: 3975-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CUSTODIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS COLOMBO ZEFERINO 

- OAB:51408

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE TOME CIENCIA DA 

AUDIENCIA DESIGNADA PARA 22 DE MARÇO DE 2019, ÀS 16H10MIN, NA 

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRICIUMA-SC, PARA INQUIRIÇÃO 

DO RÉU.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673922 Nr: 5980-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO DE SOUZA YHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:14032/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ)DIAS 

APRESENTE SUA DEFESA, TENDO EM VISTA, A CERTIDÃO DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA "Certifico que, em cumprimento ao r.mandado, procedi à 

intimação de PAULO ADRIANO DE SOUZA YHA, este tomou conhecimento 

de todo o teor do mandado e exarou o ciente no anverso. Advogado do 

réu: Carlos Eduardp Morais de Souza, segundo informou no ato da 

diligência. Desse modo, devolvo o mandado para os devidos fins. Jocieli 

de Lima-Mat. 30062."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 645941 Nr: 6721-31.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO SOUZA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Pereira Gonçalves 

- OAB:16777/0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE TOME CIENCIA DA 

AUDIENCIA DESIGNADA PARA 19 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 16H15MIN, 

NA 7ª VARA CRIMINAL DE COMPETENCIA ESPECIAL DA COMARCA DE 

CAMPO GRANDE-MS, PARA OITIVA DA TESTEMINHA DA PARTE RÉ, 

CLEONICE SOUZA DE BARROS OLIVIERA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647092 Nr: 7720-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DAMASCENO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA DE MORAES 

MENDONÇA - OAB:18324/E, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA - 

OAB:16.330-MT, CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - 

OAB:22128/A, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - OAB:23479/O

 Intimçao do adovogado do réu, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente o endereço atualizado no mesmo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641289 Nr: 2766-89.2016.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZABEL SUZANA FREITAS PEREIRA, Cpf: 

83735356168, Rg: 881349, Filiação: Adenir Freitas Pereira e João Teodoro 

Pereira do Carmo, data de nascimento: 02/03/1974, brasileiro(a), natural de 

Goiânia-GO, casado(a), professora, Telefone (66) 9607-8676. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 667168 Nr: 217-38.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINEZ ROMAN, Cpf: 94013314053, 

Rg: 5076885978, Filiação: Nilse Rampanelli Roman e Angelino Roman, data 

de nascimento: 12/05/1970, brasileiro(a), natural de São Valentim-RS, 

divorciado(a), Telefone (66)99686-8432. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Medidas Protetivas de Urgência 217-38.2018.811.0064 - 

Código: 667168.Vistos etc.Trata-se de requerimento de providências 

protetivas formulado por MARINEZ ROMAN em desfavor de GEOVANI 

DUARTE FERREIRA, ambos qualificados, diante da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06. As 

medidas protetivas foram deferidas às fls. 18/19.Conforme consta nos 

autos, a vítima apesar de devidamente intimada (fl. 30), não compareceu 

para entrevista junto à Equipe Multidisciplinar deste Juízo (fl. 41), situação 

que caracteriza a falta de interesse de agir, tornando-se evidente que o 

presente feito perdeu seu objeto.Após, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Passo a decidir.Primeiramente, verifica-se que inexiste interesse 

de agir por parte da vítima para dar continuidade na presente medida 

cautelar. Isso porque, não existe nos autos qualquer manifestação atual 

ou reclamação da vítima com relação ao agressor, não restando 

alternativa, portanto, senão o arquivamento do feito, nos termos do Artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da fixação de novas 

medidas em havendo necessidade.ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a 

presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO 

nos termos do Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Decorrido 

o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades 

legais.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de 

que a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas 

a seu favor, havendo novos motivos que ensejam a aplicação das 

medidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 

29 de agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 669821 Nr: 2360-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIANE DA COSTA CRUZ, Cpf: 

05440441182, Filiação: Marli Fernandes da Costa Cruz e Ronaldo Amancio 

da Cruz, brasileiro(a), convivente, desempregada, Telefone 

(66)99979-4575. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 670318 Nr: 2785-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZENI INACIO BARBOSA, Cpf: 

94521182100, Rg: 3558370, Filiação: Luzia Inacio Barbosa e Quirino 

Ferreira Barbosa, data de nascimento: 25/09/1973, brasileiro(a), natural de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 675 de 824



Mineiros-GO, solteiro(a), cabeleireira, Telefone (66)99614-0820. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 682126 Nr: 13372-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Humberto Damascena - 

OAB:OAB-MT 4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃOD A AUTORA PARA MANFESTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA "Certifico que não 

foi possível intimar Nilza Job Pereira Alves tendo em vista que o imóvel 

estava fechado e sem morador em todas as diligências realizadas nos 

dias 19/10/2018, 22/10/2018 e 23/10/2018, nem mesmo os vizinhos 

souberam informar onde o intimando se encontrava . Wellon Vinicius 

Marques de Souza, Matrícula 26060, Oficial de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672768 Nr: 4997-21.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICIA DORIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DOS REIS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃOD A AUTORA PARA MANFESTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA "Certifico que não 

foi possível intimar Ivan Dos Reis Sales tendo em vista que percorri toda a 

rua descrita no mandado e não localizei o endereço, sendo o imóvel de n 

48 o mais próximo encontrado. Os moradores da rua descrita no mandado 

não souberam informar onde o intimando reside. Wellon Vinicius Marques 

de Souza, Oficial de Justiça, Matrícula 26060."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641233 Nr: 2710-56.2016.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, José Sérgio Martins Ribeiro - OAB:14310 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19490-MT

 Intimação da parte exequente Kézia Gonçalves de Bastos para que no 

prazo de 15 (quinze dias), esclareça quais alimentos executará nesta 

demanda (se os atuais ou os pretéritos), considerando principalmente o 

cumprimento de sentença 7980-27.2017.811.0064 (Código 658915) já em 

tramite perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 639432 Nr: 1079-77.2016.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisiane Moraes Portela - 

OAB:18.698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MACHADO - 

OAB:22821, NYEMAIER MATOS DA SILVA - OAB:19.869/0

 INTIMAÇÃOD A AUTORA PARA MANFESTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA "Certifico que, em 

diligencia no dia 18/09/18 às 09:00 hs, dia 03/10/18 às 13:40 hs, não logrei 

êxito na localização do Sr. EDILSON BATISTA DA SILVA sempre o imóvel 

fechado, ao abordar o vizinho quase em frente o mesmo informou que o 

citando sai para o trabalho bem cedo. Neirivaldo dos Santos Pereira mat. 

5756".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673922 Nr: 5980-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO DE SOUZA YHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:14032/MT

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 04/05, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de PAULO ADRIANO 

DE SOUZA YHA, em relação ao crime de injúria descrito no Artigo 140 do 

Código Penal, com fundamento no Artigo 107, inciso IV e Artigo 103 ambos 

do Código Penal. Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .Às 

p r o v i d ê n c i a s .  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 08 de Agosto de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 671504 Nr: 3868-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWALTER CUNHA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 Certifico que diligenciei ao endereço mencionado no mandado e lá 

estando procedi a CITAÇÃO do denunciado EDWALTER CUNHA COUTO, 

por todo o conteúdo do presente mandado e ação, o qual após proceder a 

leitura do mesmo ciente de tudo ficou exarando sua assinatura e recebeu 

a contrafé que lhe ofertei. Certifico mais, que pelo acusado foi dito que 

possui advogada contratada na pessoa da Dra. Marcia Galvão.

Suely Rosa Leventi - matrícula 1808.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670972 Nr: 3391-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5.388/O
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 Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este 

contrário sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o 

indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, 

§ 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Às providências. Publique-se.

 Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673922 Nr: 5980-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO DE SOUZA YHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:14032/MT

 Código: 673922

¬

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 44, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 17 de Setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671504 Nr: 3868-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWALTER CUNHA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 04/05, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de EDWALTER 

CUNHA COUTA, em relação ao crime de injúria descrito no Artigo 140 do 

Código Penal, com fundamento no Artigo 107, inciso IV e Artigo 103 ambos 

do Código Penal. Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .Às 

p r o v i d ê n c i a s .  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de Agosto de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673922 Nr: 5980-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO DE SOUZA YHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:14032/MT

 Código: 673922

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 48.

Com efeito, determino que intime-se o acusado para que informe se irá 

constituir novo advogado(a) ou se pretende ser assistido pela Defensoria 

Pública, devendo o acusado informar ao Sr. Meirinho responsável pelo 

cumprimento do mandado.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670972 Nr: 3391-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5.388/O

 Código: 670972

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 76.

Com efeito, proceda-se à realização de nova diligência visando a citação 

do denunciado em razão de sua aparente ausência momentânea.

Outrossim, em havendo necessidade, o Sr. Meirinho deverá proceder a 

citação do réu nos termos do disposto no Artigo 362 do Código de 

Processo Penal.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 872672 Nr: 7528-06.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES PEREIRA, JOSE ISIDORIO 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:OAB/MT20.487

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar os indicidos na pessoa de seu advogado Dr. Nilson Novaes 

Porto dos termos da Cota Ministerial de fls.85, sobre a aceitação da 

contraproposta apresentada, a fim de providenciar a juntada do respectivo 

comprovante de pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 892895 Nr: 2741-94.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIONE SANTOS - 

OAB:283.602-OAB-SP, ORIVALDO NARDI PRIMO - OAB:, THÁIS 

DUDEQUE GONÇALVES - OAB:77.566-PR

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a empresa investigada na pessoa de seus advogados, dos 

termos da parte final da Cota Ministerial de fls.70, a seguir: Com efeito, o 

investigado interpretou a informação do auto de infração da forma que 

melhor lhe favorecia, mas a realidade é aquela informada pela PRF à fl.62. 

Diante do exposto, o Ministério Público requer a intimação da investigada 

para cumprimento da proposta de reparação do dano ambiental e 

transação penal, sob pena de oferecimento da denúncia, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895358 Nr: 3646-02.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCINEI DE PAULA FERREIRA, EMERENCIANO 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDINEIA DELFINO LIRA 

FALCO - OAB:14.726/MT, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o indiciado Emerenciano Alimentos na pessoa de 

seusAdvogados, dos termos da Cota Ministerial de fl.58, a seguir: O 

Ministério Público aceita a contraproposta de reparação do dano ambiental 

e transação penal, mediante o pagamento da quantia de R$ 15.000,00 em 

12 parcelas, sendo que a primeira já foi recolhida à fl.55. Portanto, 

requer-se a intimação do indiciado para o devido cumprimento da sua 

proposta, devendo juntar os respectivos comprovantes de pagamento das 

parcelas subsequentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 897631 Nr: 4537-23.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELY RUTH VALERIANA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, TAIANA ORSI - OAB:25.337, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - 

OAB:18308/O

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a empresa investigada, na pessoa de seus advogados dos 

termos da Cota Minbisterial de fl.43, a seguir: O Ministério Público esta 

impossibiitado de analisar a contraproposta formulada pela transportadora 

proprietára do veículo, pois até o momento não trouxe a receita mensal de 

sua atividade que seria facilmente deminstrado com um extrato de sua 

conta bancária. Portanto, pela intimação da investigada para trazer aos 

autos a documentação faltante ou recolhimento dos valores propostos 

para reparação do dano e transação penal( que pode ser dar de forma 

parcelada), sob pena de oferecmento da denúncia, no prazo de 05 dias.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 256/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

LOTAR a servidora JANECLER APARECIDA ALVES MARTINEZ, Matrícula 

n. 5295, Auxiliar Judiciária PTJ, na Central de Administração da Comarca 

de Sinop, com efeitos desde de 18.10.2018, ficando revogado os efeitos 

contrários.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 26 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 306335 Nr: 12478-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMAO - 

OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, JUNTAR NOS AUTOS PETICÃO INICIAL DEVIDAMENTE 

ASSINADA, AINDA, NOME, CPF, DATA DE NASCIMENTO DE TODOS OS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONTRATO SOCIAL.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005828-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JIANCARLO LEOBET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUBIELLA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1005828-05.2018.8.11.0015; 

Certifico que a contestação e a reconvenção apresentadas no ID 

15554610, são tempestivas. Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ/MT, INTIMO o advogado da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação, bem 

como para apresentar contestação à reconvenção. SINOP, 26 de outubro 

de 2018 LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004610-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUITETO HOME COMERCIO DE ARTIGOS DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000837-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS SINOP 

LTDA - ME (RÉU)

DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

NEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009229-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CCAB AGRO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006126-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO (REQUERENTE)

JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO AMARO RODRIGUES OAB - MG84933 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AMADEU RAMPAZZO JUNIOR (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004285-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009297-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAILDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006359-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MATEUS THIEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO SERGIO DA SILVA OAB - SP202480 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1006359-91.2018.8.11.0015; 

Certifico que a contestação apresentada no ID 16110914, é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 26 de outubro de 2018 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007963-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA RAFAELHE ANDRADE TORRES (REQUERENTE)

R. A. R. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010171-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 10 dias, 

manifestar o interesse na conversão da ação de busca e apreensão, em 

ação de execução, conforme dispõe o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, 

devendo apresentar a expressa estimação pecuniária do valor do bem 

(planilha do débito atualizada) para o prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1013197-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARCH MOBILLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENIOR SISTEMAS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA OAB - SC4586 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a contestação à reconvenção, apresentada no ID 

16026262.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009320-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI FRANCISCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PIZONI OAB - PR56574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBENE GUILHERME DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

JELSON GUILHERME DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobe a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

16077122.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013318-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE ZANONI E FEDEGER OAB - PR39444 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SIMIAO ABREU FERREIRA OAB - PR64240 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ABEL DE SOUZA LEMOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobe a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

16070956.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000580-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO (EXEQUENTE)

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 201963 Nr: 4462-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINA CECILIA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:205961

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de p. 320/321, cabendo à parte apresentar os cálculos 

que entender devidos, conforme já minudenciado na decisão de p. 

309/310.

Tanto assim que a parte contrária entendeu por bem apresentar os seus 

às p. 314/316, que prevalecerão se Severina Cecilia de Farias não 

apresentar os seus em 05 dias.

 De todo modo, ao que parece, nova celeuma se estabelecerá a respeito 

dos cálculos. Portanto, vencido o requerido prazo, com ou sem os 

cálculos, conclusos para decisão.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 266380 Nr: 7324-57.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURO LUIZ COMIN, ENIO CARLOS COMIN, GESIANE 

MARCOVICZ COMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES, MARIA LUCIA DOS REIS 

RODRIGUES, ADIR FERNANDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 
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TEIXEIRA - OAB:MT/16.853, JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, indefiro a reconsideração do pedido de gratuidade judiciária, 

mantida a r. decisão que inicialmente o indeferiu, sobretudo pela preclusão 

pro judicato, sendo confirmada em grau recursal. De igual modo, indefiro a 

concessão do pagamento das custas e despesas processuais ao final da 

demanda, devendo a parte requerente preparar o feito em 05 dias, tendo 

em vista o longo tempo deste feito hibernando nos escaninhos do Poder 

Judiciário, na forma da Lei estadual n.º 7.603, de 27 de dezembro de 2001, 

sob pena de cancelamento da distribuição e consequente indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 165815 Nr: 625-89.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO VALE DA COLINA 

PROD. AGROP. LTDA, SALEZIO NATARIO DE SOUZA, MILTON HEITOR 

DOS SANTOS, LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO, ADEMIR ANTONIO 

BRUNETTO, LORENI BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de p. 158, formulado pelo requerente Banco do 

Brasil S.A. Assim, determino novamente a expedição de Carta Precatória à 

Comarca de Alta Floresta-MT, para realizar a citação dos requeridos no 

endereço constante à p. 138, devendo o requerente promover as 

diligências necessárias para o cumprimento da missiva ao juízo 

deprecado, para que não ocorra novamente a devolução sem o 

cumprimento conforme p. 150.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79517 Nr: 7871-49.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILZA COSTA DA SILVA, ANDRÉ 

APARECIDO JACOBOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 242, pelo prazo de 90 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, prossiga a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, impugnando o que entender 

de direito, sob pena de extinção do processo por abandono da causa.

 Defiro a juntada do substabelecimento de p. 243. Anote-se para fins das 

intimações de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 269609 Nr: 9542-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO JONAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 49, pelo prazo de 60 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, prossiga a parte autora, 

independentemente da mera intimação, para que no prazo de 05 dias seja 

impugnado o que entender de direito, cientificado desde logo que sua 

inércia poderá resultar em abandono da causa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124137 Nr: 3350-22.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON GHISLERI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Isto posto, defiro o pleito do executado de p. 203/205, em parte, da 

seguinte forma:1) manter a penhora já realizada, conforme p. 201, porém 

apenas da quantia de 30% do valor encontrado, que totaliza R$ 131,92, a 

ser levantada pelo exequente, conforme já orientado, restituindo-se o 

remanescente ao executado, mediante alvará judicial em conta bancária 

por ele indicada à p. 209;2) determinar o levantamento da quantia 

bloqueada à p. 149, com devidos acréscimos da conta única, em favor do 

exequente na conta que deverá ser indicada por ele. Determino que a 

parte exequente junte demonstrativo atualizado da dívida, em 05 dias, bem 

como manifeste interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, por 

abandono. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 9032 Nr: 2736-03.1999.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO NELZIR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:MT - 6097-A

 Intime-se o advogado do requerente para, no prazo legal, requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85161 Nr: 2597-70.2007.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE REINALDO FRANCISCO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para, no prazo legal, requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 190028 Nr: 11468-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES, MARIA LÚCIA DOS REIS, 

ENIO CARLOS COMIN, AURO LUIZ COMIN, GESIANE MARCOVICZ COMIN, 

MARINES COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - OAB:8726/MT, LEDOCIR 

ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Ex positis, com os fundamentos anteriormente lançados, julgo 

improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, 

determino que a parte exequente adeque o seu pedido de cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, a teor do art. 

321 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98080 Nr: 5092-53.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NARCISO GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT 2621

 Intime-se o advogado do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pronunciar a acerca da restrição virtual às fls. 602, nos termos da r. 

decisão de fls. 600.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203762 Nr: 5985-34.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, ROBSON BAROZZI 

BRISARD GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244223

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. 

Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se a parte requerida para, 

querendo apresentar as Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 110425 Nr: 2799-76.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:OAB/MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 152627 Nr: 716-19.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA APARECIDA DE OLIVEIRA SONOMURA, 

HORACIO ITIRO SONOMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL S/A, RODOBENS 

COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, ELIANA MACIEL ESCOBAR - OAB:16695/MT, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:MT/10.105, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, JOSE 

PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:58.739/SP

 Intime-se o advogado da requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar suas alegações finais, nos termos da r. decisão de fls. 

652/653.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 35379 Nr: 6038-98.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES, MARIA LÚCIA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES, MARA 

APARECIDA DELFINO PEREIRA, CLEUBER MARQUES ARANTES - 

ESPÓLIO, ANDRÉIA ROCHA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO 

- OAB:14717-MT, FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - OAB:8726/MT, JACSON 

MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, JOSÉ MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 3.225, LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492-MT

 Vistos etc.[...] Assim, a esse respeito, determino seja intimado o Sr. perito 

a restituir em no máximo 10 dias, corrigido pela variação mensal do INPC, o 

valor da metade dos honorários periciais que levantou em 10/07/2013, 

conforme faz prova o alvará p. 1.435, mediante depósito na conta 

“depósitos judiciais” do TJMT, podendo obter a guia, se assim preferir, 

diretamente na Secretaria do Juízo. Integralizado o valor da perícia 

considerada desnecessária pelo Egrégio Tribunal de Justiça, via do h. 

acórdão no mencionado Agravo de Instrumento, manifestem-se as partes 

em 05 dias, sendo que a parte requerida deverá indicar a conta bancária 

para restituir-se dos valores dos honorários periciais. Determino que seja 

promovida a abertura de outro volume, pois este já ultrapassou em mais da 

metade a recomendação da CNGC para que cada volume seja encerrado 

com 200 folhas, o que deve ser respeitado. Intimem-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009590-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO LEAL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009590-29.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA 

CONCEICAO LEAL FERREIRA RÉU: VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. Vistos 

etc. A parte requerente pugna a concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Todavia, na linha 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e 

gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido, convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, a comprovar a sua alegada hipossuficiência. 

Dicção dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do 

aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 
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ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, notadamente apresentar 

documentos do seus rendimento, na qualidade de agente penitenciaria ou, 

querendo, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

cancelamento no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 

e 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009744-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ALEXANDRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACÁCIA VEÍCULOS (RÉU)

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009744-47.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ELAINE 

ALEXANDRA PEREIRA RÉU: ACÁCIA VEÍCULOS, BANCO BRADESCO SA 

Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência em 

caráter antecedente para obrigar a parte requerida a promover a baixa da 

inscrição em dívida ativa do seu nome, bem como a efetuar a 

transferência do veículo, juntamente com o financiamento contratado por 

terceiro, sob pena de aplicação de multa diária. Observado por este juízo, 

em consulta ao sítio da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, que 

aparentemente o veículo já se encontra em nome de Michael José da Silva 

e que as pendências anotadas pela autora estariam liquidadas, conforme 

extrato que determino seja agregado no processo, devendo a parte 

autora, inclusive se manifestar a respeito, em 05 dias, requerendo o que 

entender devido. Noutra senda, à míngua de elementos cognitivos 

razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma 

análise mais acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me 

parece evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o 

disposto pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim 

como as disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, cabível deferir o pedido de gratuidade 

da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que 

eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça à parte autora, devendo ser anotado para os fins 

devidos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 25 de outubro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006814-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE TEIXEIRA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006814-56.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALINE TEIXEIRA MENDES 

Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão do processo conforme 

pretendido, pelo prazo de 90 dias, razoável e suficiente para que a parte 

autora traga aos autos informações acerca da formalização de acordo ou 

não. Decorrido o prazo acima assinalado, deverá a parte autora 

comprovar o pagamento das custas e despesas processuais 

remanescente, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 26 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002514-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SANTOS MOURA ANTONAGI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002514-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NILSON SANTOS MOURA 

ANTONAGI Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo 

Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 

10.931/2004, de um veículo, veículo/marca: Nissan, modelo: Tiida Hatch 

Flex SL 1.8 16V-AT 4P, chassi: 3N1BC13DX9L490647, ano da fabricação: 

2009, Cor: Prata, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude 

de um financiamento no valor de R$ 23.473,04 em 48 prestações mensais, 

mediante Cédula de Crédito Bancária n.º 4368800029, garantido por 

alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere o processo, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada evidenciada 

por meio de protesto, deixando clara a sua constituição. Nestas 

circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte requerida 

inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no contrato, 

cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que 

efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do 

Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, defiro liminarmente a medida. 

Para tanto, expeça-se mandado de busca a apreensão do veículo, o qual 

deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, 

depositando-o com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem 

indicar, como depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei 

n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a 

parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 26 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169242 Nr: 4219-14.2012.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO LOPES MIZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ 

JORDÃO - OAB:11657/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

manifestar-se nestes autos. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189266 Nr: 10608-78.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA 

LTDA, ELISA KLIEMANN BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laercion Antonio Wrubel - 

OAB:18923/PR

 Certifico que, decorreu o prazo de quinze dias sem que fosse 

apresentado comprovante de quitação do débito pela parte requerida 

(intimada às fls. 431) Certifico ainda que, conforme autorizado pelo art. 

152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) a apresentar planilha atualizada do débito e 

requerer o que entender oportuno. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168683 Nr: 3675-26.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO LOPES MIZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

manifestar-se no presente. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189552 Nr: 10926-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR COCATTO, PEDRO COCATTO 

FILHO, FELICIO ROMANO COCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:14705/RS, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 254. Prazo: 

15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193828 Nr: 15601-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESED TRANSPORTES LTDA - ME, MICHEL 

ALEX CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro setor residencial norte, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156202 Nr: 3356-92.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA RIBEIRO, MARLENE EGGERT, 

RODRIGO EGGERT RIBEIRO, LUDMILLA EGGERT RIBEIRO, PATRICK 

EGGERT RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BORGES DA SILVA, ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT, MANOELA DE SÃO JOSE RAMOS - OAB:21250-O, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERÁVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8593/MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT, SAMIR 

BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que os alvarás expedidos nos autos foram cancelados 

(anexo), oficie-se ao Departamento da Conta Única/Depósitos Judiciais do 

TJMT, solicitando informações acerca do atual saldo depositado 

judicialmente.

2. Informado os valores, expeça-se alvará(s) na forma determinada à fl. 

1.194.

3. Após o levantamento dos valores, não havendo novos requerimentos, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179726 Nr: 514-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANZANO CEREAIS LTDA., LUIZ FERNANDO 

MANZANO GARCIA, ARIELE RIBEIRO RAVALIA, NEIELE RIBEIRO RAVALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor do Malote Digital/Carta Precatória de fls. 

158/161. Prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174615 Nr: 10077-26.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a petição e guia de fls. 546/548. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219035 Nr: 17685-07.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão de fl. 73. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 258823 Nr: 2990-77.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZEQUIEL LOPES DOS 

SANTOS - OAB:24052

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, concedo, liminarmente, a medida de busca e apreensão do veículo 

“Marca: Peugeot, Modelo: 307 SED PRESENCE 1.6, Ano: 2013/2014, Placa: 

NPH-2137, Chassi: 8AD3DN6BTAG022930, Renavam: 000182254194” a 

ser realizada no endereço indicado pela autora (f. 04).Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o 

representante legal da autora.O mandado deverá, também, ter por objeto a 

citação do réu, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

bem como para os fins do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.Caso o 

devedor opte pelo pagamento (art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), 

ficará, ainda, obrigado ao adimplemento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais, mercê do art. 85, § 4º, III, do NCPC, fixo 

em 10% do valor atualizado da causa.Considerando que a busca e 

apreensão pode ser analisada inclusive em regime de plantão judiciário 

(art. 3º, “caput”, do Decreto-Lei nº 911/69), nada obsta que o mandado 

seja cumprido na forma excepcionada no art. 212, § 2º, do NCPC.Por fim, 

em observância ao artigo 3º, § 9º, do DL 911/69, determino o registro, pelo 

sistema “Renajud”, de restrição à circulação do veículo.Cumpra-se e 

intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 225750 Nr: 3238-77.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTICOS CONSTRUÇÕES METALICAS LTDA, 

NEREU DA SILVA VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ GUELLA - 

OAB:22640, LOUIZE CRISTINATECCHIO STRADIOTTI - OAB:33633, 

RODRIGO ERNANI MESA CASA - OAB:37.804

 Certifico que, a impugnação de fls. 84/92 é tempestiva e conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217930 Nr: 16940-27.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISON JUNIOR DUQUE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENILSON POMPILIO - ME, AGNALDO 

VIEIRA DOS SANTOS, ANDL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JULIANO PERES PERES 

- OAB:OAB/PR 26.045

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerido(a) a manifestar-se quanto a correspondência devolvida às fls. 

115 verso. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 85020 Nr: 2445-22.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO ME, 

AURO GRANDO, MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

amanifestar-se quanto a certidão de fls. 133. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171784 Nr: 6888-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNITA BACK MANRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245 A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a)a 

manifestar-se quanto a petição de fls. 144/145. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150335 Nr: 11459-25.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SET IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MACIEL DA SILVA, 

EMERSON MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

promover o recolhimento dos honorários do perito nomeado conforme 

proposta de honorários (fls. 105/123). Prazo: Dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 88526 Nr: 6031-67.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI CELEIRO DO MT - COOPERATIVA DE CRÉDITO 
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RURAL DE SORRISO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELÇO DURIGON, ALAN FÁBIO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(aa 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 192. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179596 Nr: 376-07.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ CARVALHO, VALDEVINO DOS 

SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 133/136. Prazo: 

Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 272927 Nr: 11609-93.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECONTEINER (C L GROCHEVIZ EIRELI – ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, WILLIAN KHALIL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se no presente autos. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108461 Nr: 814-72.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUIUIU DIESEL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER LEAL FILIZZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto ao auto e avaliação (fls. 136). Prazo: Quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 296733 Nr: 6405-34.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWEL BARLETTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SORRISÃO LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA 

DRUSINA - OAB:7142-B

 Vistos em correição.

Processo concluso após o início do período correicional (01.9.2017 - 

Portaria nº 02/2017), pendente de triagem e organização para posterior 

análise e impulso necessário.

Não obstante, considerando que, em consulta ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 402 

(quatrocentos e dois) processos conclusos há mais de 50 (cinquenta) 

dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 10 (dez) 

dias úteis para o término da correição ordinária de 2017, em observância 

ao artigo 12 do CPC, determino, por ora, a triagem e organização dos 

presentes autos, para análise oportuna, após o período correicional.

Intimem-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR NONATO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFINA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003457-39.2016.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR NONATO 

DE SOUZA RÉU: CONFINA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME 

Vistos, etc... Intime-se o Exequente para que, no prazo de cinco dias, 

traga aos autos os atos constitutivos da empresa/executada, bem como 

informe se o acordo de ID. 12435355 foi devidamente cumprido, sob pena 

de não homologação da transação. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para homologação do acordo ou prosseguimento 

da ação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010505-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONZATTO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010505-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO 

GONZATTO NEVES REQUERIDO: CALZA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc... Trata-se de “ação de rescisão 

contratual c/c declaratória de inexistência de débitos c/c restituição de 

valores c/c tutela antecipada” ajuizada por Eduardo Gonzatto Neves em 

face de Calza Empreendimentos Imobiliários Ltda. Recebida a inicial, 

designou-se audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, ID. 

11491531. Pode-se ver no ID. 13353140, o termo de audiência de tentativa 

de conciliação, a qual restou infrutífera, tendo em vista a ausência 

injustificada da Requerida. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 334, § 8º do 

CPC que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado”. Deste modo, considerando que a Requerida não 

compareceu na audiência de tentativa de conciliação e nem justificou a 

sua ausência, ID. 13353140, com fundamento no artigo supracitado, 

condeno a Requerida ao pagamento de multa de 2% sobre o valor 

atualizado da causa em favor do Estado. Considerando que a Requerida 

não apresentou contestação, ID. 14124811, nos termos do art. 355, II do 

CPC, determino que me façam os autos cls. para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007733-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1007733-79.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, 

etc... Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os autos 

cls. para prolação da sentença de mérito. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007733-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1007733-79.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, 

etc... Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os autos 

cls. para prolação da sentença de mérito. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011695-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI JOSE DAGHETTI (RÉU)

MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 

EPP (RÉU)

MARCIO DAGHETTI DE BRITTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA OAB - MT8718/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011695-13.2017.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS 

METALICAS LTDA - EPP, MARCIO DAGHETTI DE BRITTOS, GILNEI JOSE 

DAGHETTI Vistos, etc... Em consulta ao site do Detran-MT, verifico que o 

gravame inserido no caminhão Ford Cargo, chassi 9BFZEANE9DBS10812, 

placa OBS-9198, foi baixado em 22/10/2018, assim, resta inócuo o pedido 

de ID. 16011215, razão pela qual indefiro. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 266295 Nr: 7271-76.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE ANDRADE - 

OAB:19.931-MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Processo nº 7271-76.2016

Vistos, etc...

Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do CPC, determino que me façam os autos cls. 

para prolação da sentença de mérito.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 97272 Nr: 4254-13.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JORGE MOMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

intimação, no bairro Condominio São Lucas, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência/guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 110650 Nr: 2985-02.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216/MT, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - 

OAB:5346-B/MT

 Pelo exposto, julgo procedente em parte a ação para condenar o 

Banco/requerido a restituir ao autor a importância de Cr$ 3.000.000,00 

(Três milhões de cruzeiros), depositada em 06.10.1992, devidamente 

atualizada pela caderneta de poupança até a data de 12.01.2009, fls. 19, 

quando o autor teoricamente requereu o levantamento do dinheiro 

depositado, e daí para frente, sobre a importância encontrada fazer incidir 

correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, estes 

contados da citação, até o efetivo pagamento. Considerando que as 

partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as ao pagamento das 

custas processuais pró-rata e em honorários advocatícios que arbitro em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo o autor arcar com 50% e o Banco 

com os outros 50%, nos termos do art. 86 do NCPC, ficando a cobrança 

com relação ao autor condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do mesmo 

diploma legal.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo 

pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que 

cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 25 de 

outubro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 188485 Nr: 9793-81.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MÁRCIO ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP2 - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, JOAO GABRIEL DAN LOPES - OAB:15678-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 9793-81.2013

Vistos, etc...

Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os autos 

cls. para prolação da sentença de mérito.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 229014 Nr: 5036-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI ANTUNES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIVISON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 5036-73.2015

Vistos, etc...

Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do CPC, determino que me façam os autos cls. 

para prolação da sentença de mérito.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 184461 Nr: 5537-95.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELE BOSIO DOS REIS, MAURO CEZAR 

RODRIGUES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083 O - MT, Jose Roberto Goes - OAB:20980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 Pelo exposto, considerando que a autora foi devidamente intimada e não 

regularizou a sua representação no tempo e modo devidos, ensejando a 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento nos artigos 76, § 1º, I e 485, IV do C.P.C.Atento ao 

princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, ficando a sua cobrança subordinada ao que 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 251342 Nr: 18986-52.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI DALVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo nº 18986-52.2015

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 314, fazendo-me os autos cls. para 

sentença.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 266831 Nr: 7595-66.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON LUIZ FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 207.32-A

 Processo nº 7595-66.2016

Vistos, etc...

Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os autos 

cls. para prolação da sentença de mérito.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 233249 Nr: 7599-40.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DE FATIMA MELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Processo nº 7599-40.2015

Vistos, etc...

Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os autos 

cls. para prolação da sentença de mérito.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 189377 Nr: 10726-54.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALCENIR APARECIDA PINTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRAZ & LOCATELLI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:OAB/MT 7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601

 Processo nº 10726-54.2013

Vistos, etc...
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 Designo o dia 22/11/2018, às 15:00 horas, data para realização da 

audiência de tentativa de conciliação, à qual deverão comparecer as 

partes e/ou seus procuradores com poderes para transigir.

 Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128813 Nr: 8028-80.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO JOÃO KRAUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Processo nº 8028-80.2010

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 204016 Nr: 6204-47.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BISPO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Processo nº 6204-47.2014

Vistos, etc...

Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os autos 

cls. para prolação da sentença de mérito.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163483 Nr: 11393-11.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SHIMIZU GASPAR, BRUNA SHIMIZU 

GASPAR, HEBER HIDEKI SHIMIZU GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO, SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

E CARGAS EIRELI - FILIAL 0061-54, SOLIMÕES TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - FILIAL 0068-20, SOLIMÕES 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - FILIAL 0073-98, 

SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - FILIAL 

0071-26, SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

- FILIAL 0069-01, SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

CARGAS EIRELI - FILIAL 0067-40, SOLIMÕES TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - FILIAL 0072-07, SOLIMÕES 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - FILIAL 0074-79

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47.789/PR, VILSON 

BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 Processo nº 11393-11.2011

Vistos, etc...

 Intimem-se os Exequentes para que, no prazo de cinco dias, se 

manifestem com relação às correspondências devolvidas de fls. 

426/427vº.

Após, façam-me cls. para análise da petição de fls. 432/433

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 124461 Nr: 3673-27.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, ALINE MIRIAN DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413

 Processo nº 3673-27.2010

Vistos, etc...

Considerando que a sentença de fls. 262, transitou em julgado sem 

interposição de recurso, conforme certidão de fls. 269, indefiro o pedido 

de fls. 283/285, e consequentemente determino o arquivamento dos autos 

com as cautelas legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177501 Nr: 13306-91.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA, FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES, JOSÉ 

MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SUTO - 

OAB:230509/SP, FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016-A

 Processo nº 13306-91.2012

Vistos, etc.

Considerando que as partes foram devidamente intimadas para se 

manifestar sobre o laudo de avaliação de fls. 437/464 e quedaram-se 

inertes, homologo para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos a 

referida avaliação.

Intime-se o exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito em cinco dias, sob pena de extinção, e 

quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o seu representante legal, 

consignando a mesma advertência.
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Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 86723 Nr: 4148-85.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI, ALEXANDRE LUIZ 

MONEGAT, ANDRÉIA PEZZINI MONEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 (...) Os embargos à execução opostos pelo devedor Cristiano foram 

julgado parcialmente procedentes apenas para reduzir a multa moratória 

de 10% para 2%, conforme sentença de fls. 209/213.Em seguida foi 

determinada a expedição da Competente Carta Precatória com a finalidade 

de leiloar o imóvel penhorado, fls. 221, e em razão disso o devedor 

Cristiano compareceu aos autos através da petição de fls. 225/231 

alegando que os executados Alexandre e Andréia não possuem 

legitimidade para figurarem no polo passivo da ação, uma vez que eles 

não assinaram o contrato exequendo.Alega que muito embora ele, 

Cristiano, tenha assinado o contrato em nome dos devedores Alexandre e 

Andréia, inexiste nos autos a procuração que demonstre que ele tinha 

poderes para tal mister, devendo, portanto, a execução ser extinta com 

relação a eles.É o relato do necessário.DECIDO.Muito embora o raciocínio 

do executado tenha certa lógica, a verdade é que o art. 18 do CPC dispõe 

que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, logo, não cabe 

ao executado Cristiano defender a ilegitimidade dos demais 

executados.Ademais, a eventual ilegitimidade dos devedores Alexandre e 

Andréia em nada altera o prosseguimento da marcha processual, eis que 

foram realizadas diversas tentativas de penhora e busca de bens em 

nome deles, todas infrutíferas, sendo que a fração do imóvel penhorado 

no presente feito pertence apenas e tão somente ao devedor 

Cristiano.Muito embora as condições da ação seja matéria de ordem 

pública, a verdade é que para ensejar a legitimidade dos devedores 

Alexandre e Andréia, bastaria que o feito fosse instruído com a 

competente procuração outorgando poderes ao devedor Cristiano para 

assinar o contrato exequendo.Pelo exposto, determino a intimação do 

banco/exequente para que traga aos autos o referido instrumento no 

prazo de 15 dias, sob pena de reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade 

dos devedores Alexandre e Andréia.No mais, cumpra-se imediatamente a 

decisão de fls. 221.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158624 Nr: 5838-13.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILMAR SCHEFFER BEHENCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5838-13.2011

Vistos, etc.

Considerando o falecimento do executado, fls. 74, defiro o pedido de 

substituição processual requerido às fls. 118/119.

Retifique-se na distribuição, registro e autuação.

Após, citem-se os executados a fim de integrar a lide, art. 313, § 2º, I do 

CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 104889 Nr: 12081-75.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216/MT, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - 

OAB:5346-B/MT

 Processo nº 641/2008

Código nº 104889

Vistos, etc...

Intime-se a Ré para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

petição de fls. 110, bem como sobre o “ANEXO OPERACIONAL” 

(documento que faz parte deste despacho), que é parte integrante do 

instrumento de acordo coletivo.

Com ou sem manifestação, voltem-me cls.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 260412 Nr: 3979-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO ARMAZENS GERAIS LTDA, 

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:19.936-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 INTIMAR O Advogado do Exequente Dr. CARLOS ALBERTO BAIÃO para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de R$ 82,00 (oitenta e 

dois reais) em complementação à diligências solicitadas pela Oficial de 

Justiça às fls. 138, visto que efetuou o depósito apenas de R$ 42,00, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência e após enviar comprovante original do depósito para 

posterior repasse ao oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 186514 Nr: 7695-26.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GARCIA DE ANDRADE, 

AGOSTINHO VOSS, LUIZ GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7695-26.2013

Vistos, etc.

Suspendo o curso do processo pelo prazo requerido pelo exequente às 

fls. 121/122.

Expirado o prazo, conforme certificado às fls. 99 e confirmado através do 

sistema INFOSEG, o executado Luiz Garcia de Andrade faleceu no ano de 

2002, razão pela qual, nos termos do art. 313, I do CPC, suspendo o curso 

do processo pelo prazo de dois meses e determino a intimação do 

exequente para que cumpra o disposto nos artigos 110 e 313, § 2º, I do 

mesmo diploma legal, no prazo acima consignado, sob pena de o processo 

permanecer no estado em que se encontra.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 257884 Nr: 2445-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FRANCISCO GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596-MT, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718-MT, RUI HEEMANN 

JUNIOR - OAB:15326

 Processo nº 2445-07.2016

Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra o disposto no acordo celebrado 

entre as partes, fls. 98, na forma como requerida às fls. 131/136, sob 

pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação.

Fica o devedor advertido de que transcorrido o prazo acima fixado sem o 

adimplemento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 dias para a 

apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação, art. 525 do CPC.

Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, cls. para análise dos demais pedidos constante às fls. 131/vº.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 234071 Nr: 8141-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO LAURI RIFFEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 Processo nº 8141-58.2015

Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, designo o dia 

21/11/2018, às 15:30 horas, data para realização da audiência de tentativa 

de conciliação, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir.

 Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 83928 Nr: 1397-28.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR JOSE BATISTELLI, DALMIR LUIZ 

BATISTELLI, EDJANE DOS SANTOS CARVALHO BATISTELLI, LIONE 

ROMIO BATISTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE PIACENTINI - 

OAB:41922/PR, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Processo nº 1397-28.2007

Vistos, etc.

Expeça-se a competente certidão de penhora, na forma como requerida 

às fls. 497.

No mais, intime-se o exequente para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito em cinco dias, sob pena de o 

processo permanecer no estado em que se encontra.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158696 Nr: 5917-89.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, LUIS 

CARLOS SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 Processo nº 5917-89.2011

Vistos, etc.

Em consulta ao sistema INFOJUD, verifico que o executado Luis não 

declarou qualquer bem penhorável em seu imposto de renda, enquanto 

que a empresa/executada LG não declarou imposto de renda perante a 

Receita Federal.

Desta forma, determino o arquivamento do feito, nos termos da decisão de 

fls. 291.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179335 Nr: 99-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 Processo nº 99-88.2013

Vistos, etc.

Desapense-se do processo executivo e façam-me os autos cls. para 

sentença, juntamente com os embargos à execução nº 5263-34.2013, 

código 184195 e a ação revisional nº 3337-86.2011, código 156178.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156178 Nr: 3337-86.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. G. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Processo nº 3337-86.2011

Vistos, etc.

Desapense-se do processo executivo e cumpra-se a decisão de fls. 367, 

fazendo-me os autos cls. para sentença, juntamente com os embargos à 

execução nº 5263-34.2013, código 184195 e a ação de busca e 
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apreensão nº 99-88.2013, código 179335.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 114683 Nr: 7185-52.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS GUTIERREZ DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208 A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão do Autor, CONDENANDO-O ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, 

ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

33.Com relação ao contrato de nº 427.000.140 (fls. 51/52), ante a 

ausência de prova de pacto expresso de prorrogação automática tanto do 

contrato como da fiança, CONCEDO a tutela de urgência antecipada, para 

DETERMINAR que a Ré exclua o nome do Autor dos órgãos de restrição 

ao crédito com relação ao referido contrato apontado às fls. 28, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) pelo descumprimento desta ordem (art. 1.012, § 1º, do 

NCPC).Oficie-se a Srª Gestora ao SERASA, dando-lhe ciência desta 

decisão, e para que exclua o nome do Autor de seus cadastros de 

inadimplentes, com relação ao contrato de nº 427.000.140, sob pena de 

responder pelos danos a que vier dar causa.Com o trânsito em julgado, 

oficie-se ao órgão de proteção de crédito (SERASA), dando-lhe ciência 

desta sentença, e para que exclua definitivamente o nome da Autora de 

seu cadastro de inadimplentes, com ao contrato de nº 427.000.140.Após, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, 

sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, 

intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação.P.R.I.C. 

Sinop, 26 de outubro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162885 Nr: 10713-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI PEREIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846A/MT, ROBER CÉSAR DA SILVA - OAB:OAB/MT 

4784-B

 Processo nº 10713-26.2011

Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 105681 Nr: 13354-89.2008.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A, 

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 13354-89.2008

Vistos, etc...

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Maria Souza 

contra a sentença de fls. 190/193, sustentando que a sentença combatida 

possui omissão, uma vez que “condenou o requerido ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem 

apreciar o pedido de justiça gratuita formulado nos autos”.

PASSO A DECIDIR.

Os Embargos de Declaração possuem restrito cabimento, pois se prestam 

apenas a retirar do julgado os vícios da omissão, obscuridade, 

contradição e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, incisos I, II e II, 

do Código de Processo Civil.

 In casu, verifico que assiste razão ao Embargante, uma vez que no 

decisum impugnado equivocadamente houve omissão com relação ao 

pedido de assistência judiciaria gratuita requerido pelo Réu, de modo que 

dou provimento aos aclaratórios opostos a fim de sanar a omissão.

 Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para fazer constar o 

seguinte provimento: “Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita 

requerida pelo Réu, eis que o pleito não foi instruído com qualquer 

documento hábil a comprovar sua situação financeira”.

No mais, mantenho incólume o restante da sentença embargada.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 238715 Nr: 11243-88.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEMIRO ALVES PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT, WESLEY GUSTAVO DE PAULO - OAB:MT-17.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 11243-88.2015

Vistos, etc.

Oficie-se à Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, no 

endereço indicado às fls. 329, “para que informe se houve pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT, em favor do Sr. Adir José Padilha, CPF nº 

035.369.221-20, bem como qual valor foi disponibilizado a ele”, no prazo 

de dez dias, sob pena de responder pelos danos a que vier dar causa.

Indefiro o requerimento de expedição de Ofício à Fundação de Saúde 

Comunitária de Sinop (Hospital Santo Antônio), eis que “o prontuário com 

todos os relatórios médicos e gastos inerentes ao atendimento decorrente 

do acidente de trânsito ocorrido em 28.08.2012 envolvendo o Sr. Adir José 

Padilha” encontram-se encartados no processo em apenso, autos nº 

8093-70.2013, cabendo ao interessado extrair cópias a fim de instruir a 

presente ação.

Com a juntada das informações aos presentes autos, vistas às partes 

para que se manifestem em cinco dias, e após façam-me os autos cls. 

para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171374 Nr: 6517-76.2012.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSÉ 

MARIO MAGNANI FILHO, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MIGUEL TAVARES MARTUCCI - OAB:9672 A - MT, PATRICK SHARON 

DOS SANTOS - OAB:14712

 Processo nº 6517-76.2012

Vistos etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 223.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 77516 Nr: 5863-02.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, 

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a(o) 

Advogado(a) do(a) Exequente para manifestar-se no prazo de 10(dez) 

dias, acerca a informação prestada pela Leiloeira Pública às fls. 560, 

quanto ao resultado do leilão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 265970 Nr: 7065-62.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA GALANE ZUBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZUBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O, DANIELE DE MELO BAISE BARTH - OAB:11.277-B/MT, 

MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19.893-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Pelo exposto, julgo procedente a impugnação de fls. 302/303 para 

extinguir a fase de execução de sentença com relação aos débitos 

decorrentes do matrimônio que existiu entre Tania e Márcio, eis que, como 

dito, tais débitos devem ser executados perante a Vara Especializada em 

Família e Sucessões, juízo competente para processar e julgar a 

matéria.Como trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se com as cautelas de estilo.P.R.I.C.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009883-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DA SILVA CHAVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1009883-96.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO (constante nos autos), devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 26 de 

outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009934-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERIDO)

ALINE MONTEIRO FERNANDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1009934-10.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, no valor de 

R$84,00, para o cumprimento do Mandado, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 26 de outubro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009919-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL ROVEA OAB - SP267912 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE S. PINTO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1009919-41.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: JD. PRIMAVERAS, EM SINOP-MT, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 
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diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 26 de 

outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012941-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOE LUIZ DA SILVA FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DESTEFANI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) do embargado, para em 15 (quinze) dias impugnar os 

embargos. Sinop-MT, 26 de outubro de 2018. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004765-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1004765-76.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o advogado da AUTORA para 

em quinze dias apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto. Sinop-MT, 26 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010775-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ANTUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1010775-39.2017.8.11.0015 Certifico e dou fé que os 

Embargos de Declaração interpostos foram protocolados no prazo de lei. 

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte REQUERIDA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração. Sinop-MT, 26 de outubro de 

2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010488-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELE RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT LEANDRO DE BRITO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010488-42.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a inicial 

foi endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Família e Sucessões 

dessa Comarca, determino a redistribuição do feito para o juízo 

competente, com as baixas necessárias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006381-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALMOR HOFFMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006381-86.2017.8.11.0015 Conclusão indevida. 

Retornem os autos à secretaria. Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 222036 Nr: 879-57.2015.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

SARTORI - OAB:15.884

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de 

confirmar a liminar concedida às fls. 24/26. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa 

atualizado.Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sinop/MT, 25 DE OUTUBRO DE 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 60873 Nr: 608-97.2005.811.0015

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, MARIA AMÉLIA 

FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL TOMELIN, CARLOS ANTÔNIO 

TROMBETTA, NORMA MARIA TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT, FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - 

OAB:8419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 [...]Inicialmente, deixo de analisar o pedido de fls.1.573/1.574, uma vez 

que a presente demanda versa sobre produção antecipada de provas e, 

portanto, tem como objeto a vistoria e a identificação do imóvel em litigio, 

das ocupações e seus ocupantes, conforme requerido na inicial, não 

versando acerca da legalidade dos títulos apresentados pelo requerente, 
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tampouco sobre questão de propriedade e posse. Tais questionamentos 

devem ficar adstritos a eventual ação em que haja litigio acerca do 

bem.Neste ponto, insta salientar que o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, em decisão ao recurso de agravo de instrumento 

de nº. 15816/2005 (fls. 568/573), foi claro ao estabelecer que “o pedido se 

limita à individuação da área mencionada, não tendo sido determinada a 

abertura de picadas, a demarcação ou qualquer outra medida que importe 

em prejuízo aos agravantes” (fls. 570).Ademais, é certo que na medida 

cautelar de antecipação de provas não há litígio, nem sentença de mérito, 

mas apenas homologação da prova, quando esta for produzida dentro da 

legalidade. Assim, as questões acima referidas não comportam sequer 

serem analisadas nestes autos.De outro lado, na inicial, os requerentes 

afirmam que a prova produzida nesta medida cautelar era necessária para 

a retomada do imóvel. Neste ponto, em consulta ao sistema apolo, verifico 

que os requerentes ingressaram com ações reivindicatórias contra os 

requeridos. Deste modo, determino que os requerentes se manifestem, no 

prazo de dez dias, esclarecendo se persiste o interesse no 

prosseguimento deste feito, com os esclarecimentos da perícia e futura 

homologação da prova, ou se pretendem a desistência.Se os requerentes 

se manifestarem, insistindo no prosseguimento do feito, intime-se o perito 

Eduardo Araújo Moreira para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, promovendo os esclarecimentos em complementação do 

laudo pericial de fls. 1.353/1.407, conforme requerido às fls. 1.408/1410, 

1.419/1.423 e 1.426, na forma do §2º, do artigo 477, do Código de 

Processo Civil.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168473 Nr: 3439-74.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL VIA MODA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE 

INVETIMENTOS, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:MT/9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:MT-1581, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, JOSYNALIA BARBARA 

AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIA BARROS DE PAIVA - 

OAB:OAB/MT 11.872, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 (...) Ademais, JULGO PROCEDENTES os pedidos com relação à requerida 

Multi Recebíveis II Fundo de Investimento, para declarar a inexistência do 

débito e determinar o cancelamento do protesto, confirmando a liminar de 

fls. 30/31. Ademais, condeno-a ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, 

a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da 

citação (art. 240 do CPC). Condeno a requerida Multi Recebíveis II Fundo 

de Investimento ao pagamento das custas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada 

esta em julgado, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 25 

de outubro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 271573 Nr: 10805-28.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENAVA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Código nº 271573

 O requerido alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, 

aduzindo que não possui responsabilidade pelo dano ocorrido, pois 

apenas financiou os valores ao terceiro Cláudio Adão Almeida Galvão, que 

adquiriu o veículo (fls. 60/71).

O requerido é legitimado para a causa, uma vez que a discussão travada 

nos autos diz respeito a ato praticado pelo requerido, ou seja, a inserção 

do gravame de alienação fiduciária no veículo descrito na inicial. Assim, 

rejeito a preliminar.

Não havendo outras questões processuais pendentes, dou o feito por 

saneado e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1- se é legítimo o 

contrato de financiamento, com o registro do gravame inserido no 

documento da motocicleta pelo requerido; 2- se há dano material e seu 

montante; 3- se há dano moral e seu montante.

As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

Defiro o pedido da produção de prova testemunhal formulado às fls. 145.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

06/03/2019, às 15h, frisando que o rol de testemunhas deverá ser 

indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, do 

CPC.

Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do 

juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos três dias da data da audiência, copia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC/2015).

A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC/2015).

Intimem-se.

Sinop/MT, 25/10/2018

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 161411 Nr: 8983-77.2011.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA MENDES, SIRLENE DE FÁTIMA 

FERNANDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO BRAND, ELIZABETA LOURDES 

BRAND, WILSON JOSÉ VOLKWEIS, NEREU LUIZ VOLKWEIS, PAULO 

HENRIQUE ABREU, GENERCI MARIA TABORDA RIBAS VOLKWEIS, 

PATRÍCIA SLAVIEIRO VOLKWEIS, ELBIO ROBERTO VOLKWEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, THAIS 

SILVA MENDES - OAB:12.638 MT, THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - 

OAB:14717-MT, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Código nº 161411

Às fls. 161 foi determinada a intimação dos requeridos para apresentarem 

endereço atualizado dos denunciados à lide: Generci M. Taborda Ribas 

Volkweis, Patrícia S. Volkweis e Wilson J. Volkweis, para fins da citação.

Os requeridos foram devidamente intimados em 06/07/2017 (fls. 163), 

porém, permaneceram inertes.

 DECIDO:

O artigo 126 do CPC dispõe que, se o denunciante for réu, a citação dos 

denunciados deverá ser realizada na forma e nos prazos previstos no 

artigo 131 do CPC, o qual, por sua vez, estabelece o prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento, se residentes na mesma 

comarca.

Assim, ante a inércia dos requeridos, indefiro a denunciação à lide de 

Generci M. Taborda Ribas Volkweis, Patrícia S. Volkweis e Wilson J. 

Volkweis.

Desse modo, o feito deve prosseguir em relação aos denunciados Nereu 

Luiz Volkweis e Elbio Roberto Volkweis, citados às fls. 151/152.

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de contestação 

pelos denunciados.
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Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem 

acerca da nota técnica explicativa encaminhada pelo INTERMAT de fls. 

204/206.

Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no 

prazo de dez dias, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretende o julgamento antecipado da lide.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 239908 Nr: 11967-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ROLIM DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS ROLIM DE MOURA - 

OAB:23992 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/GO40.823-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/GO30.261-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial. Condeno, o requerido ao pagamento de custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, 

incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.Transitada esta em 

julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 335040 Nr: 12819-14.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO WILLY DALTROSO BASTOS, 

NIVANEI ANIZIO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO CENTRO, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 161090 Nr: 8586-18.2011.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO TROMBETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ARAÚJO MOREIRA - Engenheiro 

Agrônomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 

Sem custas, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.Traslade-se cópia da presente decisão para os 

autos principais (Código nº. 60873). Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210003 Nr: 11001-66.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM SILVÉRIO DE REZENDE - ESPÓLIO, 

MARIA TEREZA DE MELO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado de Citação .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94362 Nr: 1380-55.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE 

VEÍCULOS LTDA, CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

 Defiro o pedido de fls. 315. Expeça-se Carta Precatória para a comarca 

de Cuiabá/MT a fim de proceder a oitiva da testemunha AMAURI BLUM, 

nos termos da decisão de fls. 268/270.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202341 Nr: 4787-59.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR APARECIDO FENILLI, JOSENEIDE GOIS 

FENILLI, ALFAIR ALBANI FENILE, CARMEM DARCI SILVA FENILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 (...) Destarte, sendo a área reivindicada situada na Comarca de Itaúba/MT 

e, não havendo conexão, porque esta é inaplicável à competência 

absoluta e porque não há comunhão da causa de pedir em cada 

processo, nem risco de decisões conflitantes, aquele juízo é o competente 

para processar a presente reivindicatória(...) Desta forma, declino da 

competência para processar e julgar a presente demanda e determino a 

remessa dos autos para a Comarca de Itaúba/MT, com as devidas baixas 

e anotações. Intimem-se. Sinop/MT, 25 de outubro de 2018. GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 84312 Nr: 1757-60.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: H. G. FACTORING E FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA, VILMA BEATRIZ PAREDES GALLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH - OAB:MT/ 

13.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Ante a inércia do credor, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130442 Nr: 9658-74.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA ALMEIDA PEREIRA LIMA, GILSON JOSÉ 

BUGHAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME BROWN DA MAIA PITHON 

- OAB:OAB/BA 8.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 Autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, INTIMO 

a Exequente para, no prazo legal, providenciar o recolhimento de diligencia 

para expedição de mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170583 Nr: 5670-74.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DATIVO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, INTIMO 

a Exequente para, no prazo legal, providenciar o recolhimento de custas 

para expedição de carta precatória à Comarca de Campo Novos dos 

Parecis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214351 Nr: 14473-75.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT AÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

AÇOS LTDA., WOLNEI LEMOS GOULART, MARINALVA BERNARDES 

GUIMARÃES LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, PAULA SAVARIS BEE - OAB:18674-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, INTIMO 

a Exequente para, no prazo legal, apresentar débito atualizado para 

expedição de carta precatória para citação da Executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220347 Nr: 18579-80.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLALDEMIR APARECIDO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADJANY STEFFANY SILVA GUEDES DE 

AVILA, OSIAS DE AVILA, JOÃO GUEDES, JAIMA JUNCKER GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT/14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:6908-A, FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Defiro o pedido de fls. 229. Expeça-se Carta Precatória para a comarca 

de Itaúba/MT a fim de proceder a oitiva da testemunha TEREZINHA 

GUEDES CARRARA, nos termos da decisão de fls. 191/195.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 236088 Nr: 9491-81.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAMARA DA SILVA BUENO ALBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE LIMA 

GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PASQUALI PARISE 

- OAB:155.574 OAB/SP, HUDSON JOSÉ RIBEIRO - OAB:150.060/SP, 

PAQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 4752

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 73/74. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o Processo nº 

9491-81.2015.811.0015 – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por LINDAMARA DA SILVA BUENO ALBERT em face 

de BANCO BV FINANCEIRA S/A.

Sem custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 278172 Nr: 14947-75.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON MATTOS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RCI BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PRADO - OAB:OAB/MT 

21811-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 121/122. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 14947-75.2016.811.0015 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO movida por DILSON MATTOS BEZERRA em face 

de BANCO RCI BRASIL S/A

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo executado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 255298 Nr: 1011-80.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANEA ROSENO BIZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEANAIR LINHAS AÉREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844

 Defiro o pedido de fls. 239, no tocante ao levantamento do valor 

depositado. Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores 

penhorados judicialmente, transferindo o valor vinculado aos autos para a 

conta indicada às fls. 239 em favor da exequente, tendo em vista que seu 

procurador tem poderes para receber (fls. 193).
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Após, pagas as custas (fls. 223/230), arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 321150 Nr: 3835-41.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANI BENETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIVINO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:MT 13.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO JARDIM IMPERIAL e 

RESIDENCIAL CAMPO VERDE, devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85049 Nr: 2488-56.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLNEI CARLOS BRUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALFONSO STANISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLNEI CARLOS BRUCH - 

OAB:29768/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Ante a inércia do credor, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 252693 Nr: 19693-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CONTINI, GILMAR LUIZ DAGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GODOY DA CUNHA 

MAGALHÃES - OAB:190448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de GILMAR LUIZ DAGHETTI 

e ANTÔNIO CONTINI.

Às fls. 67, o exequente informou que as partes transacionaram um acordo 

extrajudicial e pugnou pelo prazo de 10 (dez) meses para posterior 

manifestação sobre o cumprimento do acordo.

 Assim, às fls. 83, o exequente foi intimado para se manifestar, entretanto, 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 85.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, pagas custas pelo exequente, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne às custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 88517 Nr: 6022-08.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RAMAO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PRADONIZADOS 

AMERICA MULTICART em face de WILSON RAMOS FERNANDES, tendo 

inicio às fls. 71. Às fls. 83 a parte autora foi intimada para efetuar o 

preparo da Carta Precatória. Às fls. 84 foi certificado o decurso do prazo 

sem o cumprimento pela parte requerente. Às fls. 88 foi efetuada a 

intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito. Entretanto, 

deixou o prazo transcorrer “in albis”. DECIDO. Verifico que o processo 

está paralisado há mais de 02 (dois) anos, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e 

§ 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos 

de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas pela parte autora, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 67111 Nr: 6748-50.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINELLE DE MATOS 

SOARES - OAB:9920

 O presente feito foi extinto juntamente com o processo Código nº 78905, 

conforme sentença, cuja cópia foi transladada às fls. 204/216 destes 

autos.

Assim, cumpra-se a parte final da sentença (fls. 215/216).

Após, pagas as custas pelo exequente (fls. 204/216), arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne às custas processuais.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 312 Nr: 557-04.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇOES LUCIA MODAS LTDA, SANTO 

DA SILVA LOPES, SUELI DANIEL LOPES, JUAREZ DANIEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO 
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ITAÚ S/A em face de CONFECCÇÕES LUCIA MODAS LTDA, SANTO DA 

SILVA LOPES, SUELI DANIEL LOPES E JUAREZ DANIEL LOPES, alegando 

ser credora dos requeridos pela quantia de R$ 9.659,84. Com a inicial, 

vieram os documentos de fls. 06/12. Às fls. 135 a parte autora pugnou 

pela suspensão do feito, sendo deferida às fls. 137. Às fls. 140 foi 

certificado o decurso do prazo da suspensão, sendo intimada a parte 

autora a dar andamento ao feito (fls. 141). Às fls. 146 foi efetuada a 

intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito. Entretanto, 

deixou o prazo transcorrer “in albis”. DECIDO. Verifico que o processo 

está paralisado há mais de 02 (dois) anos, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e 

§ 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos 

de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas pela parte autora, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 13848 Nr: 3441-64.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA MARGARETH DOS 

REIS - OAB:9310/SC

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198985 Nr: 1800-50.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLLEY CHAVES DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 106, suspendendo o feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158647 Nr: 5864-11.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, 

RAFHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO PARQUE DAS 

ARARAS, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179737 Nr: 525-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG 

HILDENBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO - 

OAB:1.739-A/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 86/87. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 525-03.2013.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de WALTER 

HILDENBRANDT E HEDWIG HILDENBRANDT.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos executados, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181750 Nr: 2670-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA FARMAVIDA LTDA - ME, MARCIA 

ALVARENGA DOS SANTOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 Intime-se o exequente a se manifestar sobre a petição e documentos de 

fls. 86/265, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 309165 Nr: 14135-96.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIRLEI RUI BENCKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA. - ME 

(EXECUTIVA NORTE), ALAICE DOS SANTOS RUELIS, ADRIANE 

FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo a 

PARTE AUTORA para em cinco dias efetuar o preparo da carta precatória 

a ser expedida para Cuiabá-MT, tendo em vista que as correspondências 

foram devolvidas com a alínea "7-ausente" (fls. 33/34).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 159978 Nr: 7318-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP

 Processo nº 7318-26.2011

Vistos, etc.

Certifique-se se houve o julgamento do agravo de instrumento de fls. 

202/209, autos nº 1010773-17.2017.8.11.0000, e caso positivo, 

traslade-se cópia do acórdão para o presente feito.

Após, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de 

direito em cinco dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 159404 Nr: 6700-81.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRÍCOLA E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP, JOSÉ 

MAURÍCIO CICCONE DE LÉO - OAB:OAB/MT 12.364-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 Processo nº 6700-81.2011

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 146, desapensando-se do feito executivo e 

fazendo-me cls. para sentença.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 224283 Nr: 2564-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, DANILO HORA CARDOSO - OAB:259805/SP, 

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO - OAB:19729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 Processo nº 2564-02.2015

Vistos, etc.

Proceda-se a organização/renumeração das páginas do presente feito 

após a fl. 115.

Após, cumpra-se a decisão de fls. 97, desapensando-se do feito 

executivo e fazendo-me cls. para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 243480 Nr: 14168-57.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO CENTER CPA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias manifestar, face ao trânsito em 

julgado da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258249 Nr: 2651-21.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO SILVÉRIO DE REZENDE, ELIZETE DE 

FÁTIMA SELLEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL HURBANO VIAGENS E TURISMO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - 

OAB:22.372-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA MEIJUEIRO EDO 

RODRIGUES - OAB:OAB/RJ 145.795, LUIS CARLOS CORTES - 

OAB:17.750/MT, RENATA RIBEIRO CAMPOS - OAB:OAB/RJ 145.729

 (...) Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, 

nos termos do artigo 1.023 do CPC. Entretanto, os embargos merecem ser 

rejeitados in totum, por não existir qualquer erro material na sentença 

objurgada, já que fundamentada nos elementos constantes dos autos. 

Oportunamente, insta registrar que o recurso de embargos de declaração 

não se presta à rediscussão ou reexame de matéria já decidida, mas sim 

para sanar eventuais contradições, omissões ou obscuridades, além de 

possíveis erros materiais. Nesse diapasão, no caso em apreço, a sua 

interposição não merece prosperar, uma vez que ausentes os vícios 

listados no art. 1.022 do CPC, pretendendo a embargante, em verdade, 

rediscutir questão já analisada, apresentando, nesse sentido, discussão 

com a nítida intenção de modificar o conteúdo da decisão. Neste ponto, 

verifico que a sentença embargada decidiu que os embargados mereciam 

o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista que a situação 

vivenciada nos autos extrapola em muito o mero dissabor do cotidiano, ao 

revés do aventado pelo embargante na peça de defesa. Ademais, 

descreveu que não há como duvidar da angústia experimentada pelos 

requerentes, ao serem noticiados de que a viagem adquirida há meses 

havia sido cancelada, inclusive porque estes já haviam se deslocado até a 

cidade de São Paulo/SP e lá não tiveram nenhum auxílio do embargante. 

Ademais, a indenização foi fixada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), 

pautada numa razoabilidade e peculiaridade dos fatos narrados nos autos, 

não havendo que se falar em reanálise do montante arbitrado. Diante do 

exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não haver 

qualquer erro material na sentença de fls. 86/92, que permanece na 

integra, tal como foi lançada. Intimem-se. Indefiro o pedido de condenação 

da embargante na multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, ante a 

ausência de comprovação de abuso do direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200365 Nr: 3023-38.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES JOÃO ROCHEMBACH, LÚDIA EMILIA 
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KERBER ROCHEMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT

 (...)DECIDO:Verifico que a manifestação exacerbada dos requerentes às 

fls. 1.029/1.033 não se justifica de modo algum, uma vez que esta 

Magistrada jamais se furtou a cumprir a sua obrigação de julgar os 

processos que lhe são de sua competência, como também sempre 

cumpriu a lei, notadamente porque esta é a sua função. Assim, a remessa 

dos autos a outra Comarca não se dá para “desviar do seu objetivo e 

meta” conforme dito pelos requerentes, mas para cumprir comando legal 

que não admite interpretações diversas, tampouco decisões de acordo 

com o interesse das partes. Ora, ao que parece, pretendem os 

requerentes que o processo seja instruído e tramite durante anos nesta 

Comarca, até vir a ser julgado por juízo que não detinha competência para 

tanto, em desrespeito às regras de competência absoluta, previstas na 

legislação, acarretando a nulidade de todos os atos processuais. 

Ademais, os requerentes se refer iram aos autos n . 

008589-46.2006.811.0015, dizendo que naquele processo houve 

contradição deste juízo, pois decidiu pela competência desta Comarca 

para o julgamento da lide. Ocorre que, em consulta ao sistema apolo, 

observo que no processo acima citado a disputa judicial se refere à 

transcrição imobiliária n. 6263 e, segundo informado pelos requerentes, 

abrange o município de Sinop/MT.Neste feito, outrossim, a discussão 

gravita sobre as transcriçõess nº 6273 e 6264 e não há dúvidas de que a 

porção de terras reivindicadas se situa inteiramente na Comarca de 

Itaúba/MT.Desta forma, indefiro o pedido de reconsideração de fls. 

1029/1033, mantendo a decisão de fls. 1018/1026, tal como foi 

lançada.Remetam-se os autos ao Juízo competente, com 

urgência.Intimem-se.Sinop/MT, 26 de outubro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82427 Nr: 10691-41.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E SANTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:OAB/MS 5.200, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:OAB/MS 

16.595, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - 

OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Assim, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo formulado entre BANCO BRADESCO S/A e 

SANTOS & SANTOS LTDA de fls. 182/183. Ademais, diante do 

cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.Custas processuais pela 

parte requerida, nos termos do acordo.Transitada esta em julgado e 

informado nos autos os dados bancários para transferência, expeçam-se 

alvarás para levantamento.Após, pagas as custas pendentes, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 26 de outubro 

de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122250 Nr: 1411-07.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANNILLO GEORGE MARQUES DE AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Maria Santos de 

Abreu - OAB:14.001- MT

 Código nº 122250

Cuida-se de ação de busca e apreensão, em fase de cumprimento de 

sentença, ajuizada por BANCO FINASA S/A em face de DANNILLO 

GEORGE MARQUES DE ABREU, em que, às fls. 123, foi deferido o pedido 

de cumprimento de sentença, sendo o executado intimado em 09/03/2016.

Às fls. 138/143, em 09/05/2017, o executado apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando que o débito foi quitado, mediante 

acordo extrajudicial celebrado com o exequente, em 02/07/2015, 

pugnando, assim, pela concessão do efeito suspensivo e a condenação 

do exequente em litigância de má-fé.

 Às fls. 149, o exequente pugnou pela extinção da ação pela perda do 

objeto, ante o acordo celebrado extrajudicial entre as partes.

DECIDO:

Verifico que a impugnação apresentada pelo executado é intempestiva, 

uma vez que foi devidamente intimado, por intermédio de sua advogada, 

em 09/03/2016, e , protocolou a peça processual em 09/05/2017.

O artigo 525 do CPC dispõe que: “Transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

Assim, tendo decorrido o prazo para a apresentação da impugnação, 

reconheço a intempestividade da impugnação, nos termos do artigo 525 do 

CPC.

Por outro, o exequente requereu a extinção do feito pela perda do objeto, 

ante a quitação do débito pelo executado, mediante acordo celebrado 

extrajudicialmente entre as partes, após a instauração do processo.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do CPC.

O executado deverá suportar o ônus da sucumbência, conforme 

condenação de fls. 76, a qual transitou em julgado sem impugnação.

Pagas as custas, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sinop/MT, 26 de outubro de 2018.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227454 Nr: 4134-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE FERMINA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON LIMA DA SILVA - 

OAB:17129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO IZZO LOSCO - 

OAB:148.562/SP, NEY JOSE CAMPOS - OAB:44243

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, ante a exibição dos 

documentos requeridos, julgo EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC/2015. Tendo em vista a apresentação dos 

documentos solicitados, deixo de condenar o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, sem custas, 

ante a gratuidade.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 155866 Nr: 3016-51.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA INES SCHNEIDER - MEGA BRASIL PRODUÇÕES 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARQUES FERREIRA (CANTOR 

SANTORINE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE SIQUEIRA ROSSI - 

OAB:30.387/GO, CRISTIANO DIONISIO LIRA E SILVA - OAB:17118/GO

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 
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por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 20).Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Sinop/MT, 26 de outubro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199707 Nr: 2388-57.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Diante do exposto, confirmo a decisão de fls.35/36 e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de declarar a inexistência 

dos débitos descritos às fls. 27. Outrossim, condeno o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir do evento danoso (01/11/2013 - súmula 54 STJ). Por fim, condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74449 Nr: 2827-49.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 

HOSPITAL SANTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:, JUSSIANNEY 

VIEIRA VASCONCELOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:MT-11.047, DÉLCIO 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT

 Ante o decurso do prazo sem manifestação da executada (fls. 343), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

336/337.

 Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a executada, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ultrapassado o prazo com ou sem oferecimento de impugnação, intime-se 

o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193281 Nr: 15044-80.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA SEEP A LTDA, VANDERLEI 

CRISTIANO SEPP, JULIANA FERREIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 112/116. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o Processo nº 

15044-80.2013.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de 

MECÂNICA SEEP A LTDA, JULIANA FERREIRA DE ARAUJO e VANDERLEI 

CRISTIANO SEPP.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos executados, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 280622 Nr: 16287-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CRISTIANO SEPP, MECÂNICA SEEP A LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por VANDERLEI 

CRISTIANO SEPP e MECÂNICA SEEP A LTDA em face de BANCO DO 

BRASIL S/A.

Às fls. 112/116 dos autos em apenso (Cód. 193281), as partes 

entabularam acordo, o qual foi homologado.

DECIDO.

Diante da celebração de acordo entre as partes nos autos da Ação de 

Execução de Título Extrajudicial (cód. 193281), o qual foi homologado 

nesta data e extinto, não há razão para o prosseguimento do feito, 

impondo-se a extinção do processo por perda superveniente do objeto.

Posto isso, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

 Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos embargantes, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 245907 Nr: 15785-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. D. MOLAS E FREIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEIA CANTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 43. Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a 

busca de endereço de ROSILEIA CANTONI – CPF: 038.343.199-96, 

através do Sistema BACENJUD e INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 32.

Restando infrutífera a busca, cite-se por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 212952 Nr: 13408-45.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLE IMPLANTES ODONTOLÓGICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT, 

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 129/132.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 150024 Nr: 11155-26.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON BOTURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:OAB/MT4661, PAULO SÉRGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo sem manifestação da executada (fls. 74), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 64/68.

 Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a executada, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ultrapassado o prazo com ou sem oferecimento de impugnação, intime-se 

o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159435 Nr: 6731-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOURENÇO - ESPÓLIO, LUCIANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de endereço de 

ANTONIO LOURENÇO – CPF: 394.027.541-72, através do Sistema 

BACENJUD e INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 100/101.

Restando infrutífera a busca, cite-se por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 107377 Nr: 14366-41.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDM-NDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 146/148.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 195757 Nr: 17500-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIS PASQUALETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE EDUARDO ANDRADE FERREIRA, 

ANTONIO VAREA, MARIA MADALENA FORDINANDO VAREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - 

OAB:22.372-MT, LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO - OAB:15315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O presente feito foi extinto, juntamente com o processo Código nº 

202102, conforme sentença de fls. 52/59 daqueles autos.

 O recurso de apelação não foi conhecido, de forma que a sentença 

transitou em julgado.

 Assim, defiro o pedido de fls. 41. Promova-se a baixa da restrição de fls. 

31 dos autos Código nº 202102, transladando-se cópia desta decisão 

para aqueles autos.

Após, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as devidas baixas.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 111597 Nr: 3926-49.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA 

E COMÉCIO S/A, INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELE FRASSON 

- OAB:7724/MT

 Compulsando os autos, verifico que comporta deferimento o pleito de 

devolução de prazo formulado às fls. 277/278.

 Assim, com fulcro no art. 223, §2º do CPC, restituo o prazo para 

manifestação sobre a sentença de fls. 252/263, para as requeridas INSOL 

INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e INSOL DO 

BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA contados a partir da 

publicação desta decisão.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 91746 Nr: 9095-85.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA., SAMUEL DE CAMPOS 

WIDAL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 89/90. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o Processo nº 

9095-85.2007.811.0015 – AÇÃO MONITÓRIA em fase de cumprimento de 

sentença movida por ITACIARA MOTORS LTDA em face de PAULO 

MARQUES DE OLIVEIRA.

Promova-se a baixa da restrição de fls. 56.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo executado (fls. 31/33), 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193749 Nr: 15516-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR CARLOS GORGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Considerando que houve pagamento espontâneo, defiro o pedido de fls. 

241. Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores depositados 

judicialmente (fls. 237), transferindo o valor para a conta indicada às fls. 

241, em favor do patrono do exequente, tendo em vista que este possui 

poderes para receber (fls. 15).

Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129499 Nr: 8714-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABELIR SEBASTIÃO VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO E VÍDEO BIANCHIN LTDA, GENI 

FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B, MURILO BOSCOLI DIAS - OAB:20.423-A OAB/MT, 

ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 370/372. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o Processo nº 

2642-93.2015.811.0015 – AÇÃO DE COBRANÇA em fase de cumprimento 

de sentença movida por MABELIR SEBASTIÃO VILLA em face de FOTO E 

VIDEO BIANCHIN LTDA e GENI FERREIRA DE SOUZA.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente, transferindo o valor vinculado aos 

autos para a conta indicada às fls. 287, em favor do exequente, tendo em 

vista que seu procurador tem poderes para receber (fls. 16 e 218).

Após, pagas as custas por ambas as partes (fls. 202/211), arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120101 Nr: 12298-84.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES, WEVLLEY 

PAULO CHAVES DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A em face de JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES 

e WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAIS alegando ser credor do 

executado da importância de R$ 79.206,44 (setenta e nove mil duzentos e 

seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme contrato de fls. 17/21. 

Recebida a inicial (fls. 29/30), foi tentada por duas vezes a citação dos 

executados por hora certa, porém as diligências restaram infrutíferas (fls. 

52 e 61). Às fls. 79/81, foram expedidas cartas de citação para os 

endereços ainda não diligenciados localizados pelo Sistema PJE (fls. 

76/77). Entretanto, todas as correspondências voltaram como “mudou-se”. 

Intimado através de advogado (fls. 82) e pessoalmente (fls. 85) para dar 

prosseguimento ao feito, o exequente quedou-se inerte, conforme 

certificado às fls. 86. DECIDO. Verifico que o processo está paralisado há 

mais de 30 (trinta) dias, por inércia da parte autora que, devidamente 

intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as 

diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da 

causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) Posto 

isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, condenando o exequente 

ao pagamento das custas processuais. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 269623 Nr: 9550-35.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA QUEIROZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE VIEIRA - 

OAB:18.011/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUAN SILVA SANTOS - 

OAB:23332/0

 Intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

sobre petição e documentos de fls. 127/155.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97760 Nr: 4783-32.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU LUIZ GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 110/112.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165820 Nr: 630-14.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES - ME, 

WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAIS, JOAQUIM ARCANJO DE NOVAIS, 

ELVIRA CHAVES DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 630-14.2012.811.0015 – CÓDIGO 165820

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉ: JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES - ME e JOAQUIM ARCANJO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 704 de 824



DE NOVAIS e ELVIRA CHAVES DE NOVAIS e WEVLLEY PAULO CHAVES 

DE NOVAIS

CITANDO(A, S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES - ME, inscrito no CNPJ 

n.º 07.448.209/0001-61, JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES, brasileiro, 

casado, empresário, portador do RG n.º 021544 SSP/DF e inscrito no 

CPF/MF sob n.º 091.391.921-72 , ELVIRA CHAVES DE NOVAIS, brasileira, 

casada, odontóloga, portadora do RG n.º 298407 SSP/MS, e inscrita no 

CPF sob o n.º 279.966.621-34 e WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAIS, 

brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG n.º 1231278 SSP/MS e 

inscrito no CPF/MF sob n.º 913.233.801-59.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/01/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 238.711,98

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Ordinária Condenatória, ajuizada 

contra JOAQUIM ARCANJO DE NOVARES ME, inscrito no CNPJ nº 

07.448.209/0001-61, JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES, inscrito no CPF nº 

091.391.921-72, ELVIRA CHAVES DE NOVAES, inscrita no CPF nº 

279.966.621-34 E WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAES, inscrito no 

CPF nº 913.233.801-59, onde o primeiro requerido celebrou com o 

requerente CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES Nº 020.787.741, 

para obtenção de crédito até o limite de R$ 190.000,00 (cento e noventa 

mil reais) e os demais requeridos assinaram na condição de fiadores. 

Ocorre que o requerido utilizou o crédito e não o recompôs na data 

pactuada, implicando em debito direito na conta corrente, na qual ele 

deixou de realizar depósitos para recompor o credito. Ante a ausência no 

cumprimento da obrigação, não restou ao requerente ajuizar a presente 

ação, assistindo o autor o direito de receber seu credito que atualizado até 

o dia 20/11/2011 totaliza uma quantia de R$ 238.711,98 (duzentos e trinta 

e oito mil, setecentos e onze reais e noventa e oito centavos).

DESPACHO: Defiro o pedido de fls. 156. Cite-se, por edital os requeridos 

JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES – ME, JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES, 

ELVIRA CHAVES DE NOVAIS e WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAIS, 

com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da decisão de fls. 37.

Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.

Intime-se.

Eu, EDIVALDO UBALDO MARTINS DA SILVA - ANALISTA JUDICIÁRIO, 

digitei.

 Sinop - MT, 26 de outubro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 37135 Nr: 8098-44.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOPEÇAS RETÍFICA DE MOTORES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEGRETE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, JOSERLEI DE SOUZA, LUCIANO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, ENIO TELLES DE CAMARGO - OAB:34122-PR, FABIO 

RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO JARDIM DAS 

NAÇÕES e SÃO CRISTÓVÃO, devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188878 Nr: 10181-81.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JOSÉ FABIANE, TERESINHA DAL 

MASO FABIANE, MADEIREIRA FABIANE LTDA, MARLENE LETTRARI 

FABIANE, JAQUELINE TEREZINHA FABIANE, ELIS REGINA FABIANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56.780/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10181-81.2013.811.0015 – CÓDIGO 188878

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

PARTE RÉ: VALMIR JOSÉ FABIANE e TERESINHA DAL MASO FABIANE e 

MARLENE LETTRARI FABIANE e ELIS REGINA FABIANE e JAQUELINE 

TEREZINHA FABIANE e MADEIREIRA FABIANE LTDA

CITANDO(A, S): MADEIREIRA FABIANE LTDA, pessoas jurídica inscrita no 

CNPJ sob n.º 14.942.502/0001-46, JACQUELINE TEREZINHA FABIANE, 

brasilerira, solteira, portadora da carteira de identidade n.º 535755 

SSP/PR, inscrita no CPF sob n.º 859.133.169-91, ELIS REGINA FABIANE, 

brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade n.º 

41957620 SSP/PR, inscrita no CPF sob o n.º 346.119.321-68, e MARLENE 

LETTRARI FABIANE, brasileira, viúva, empresária, portadora da carteira de 

identidade n.º 1662140 SSP/PR, inscrita no CPF sob o n.º 922.841.679-34.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/08/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 77.883,47

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A empresa requerida firmou com o Banco do Brasil 

Contrato de Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Jurídica de credito 

fixo e rotativo sob nº 118.005.205 o qual concedeu crédito R$47.8000,00 

(quarenta e sete mil e oitocentos reais), com vencimento fixado para o dia 

10/02/2006, tento os demais requeridos assinados na qualidade de 

fiadores. Pelas operações de crédito efetuadas pelo requerente com a 

requerida, foram cobradas as taxas de mercado e encargos contratados 

na forma prevista nas cláusulas gerais dos instrumentos acostados, cuja 

descrições detalhadas seguem nos inclusos demonstrativos de debito 

Ocorre que os requeridos, utilizaram o crédito e não honraram com os 

pagamentos das prestações estipuladas no contrato. Sendo a dívida então 

recentemente cedida para a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS, dessa forma com o fito de receber o crédito 

cedido supra indicado, o requerente envidou todos os esforços 

necessários, procurando os devedores/ requeridos com frequência, para 

que os mesmos regularizassem seu debito, entretanto todos os esforços 

realizados mostraram-se infrutíferos, restando tão- somente a via judicial 

para ver solucionada a pendencia existente. Diante de todo o exposto 

requer seja a ação julgado totalmente procedente para o fim de condenar 

os requeridos ao pagamento do montante de R$ 77.883,47devidamente 
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acrescidos dos encargos e juros, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios no percentual de 20% do valor do debito atualizado, custas e 

demais despesas processuais, cartorárias.

DESPACHO: Às fls. 155/159, Ativos S.A Securitizadora de Créditos 

Financeiros informou que, mediante Instrumento Particular de Declaração 

de Cessão de Crédito, o requerente Banco do Brasil lhe cedeu os direitos 

e créditos referentes a operação nº 1180005214- giro rápido – BB, 

modalidade giro rápido fat/conta própria – CR. Fixo. Assim, pugna pela 

substituição processual para figurar no polo ativo da ação.DECIDO:1- 

Verifico que o contrato objeto desta ação é o documento de fls. 37/39 

(Contrato nº. 118.005.205). Assim, a cessão de crédito referido às fls. 

155/159 se refere a outro contrato, de modo que indefiro o pedido de fls. 

155/159, formulado por Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros. 

2- Tendo em vista que a pesquisa realizada às fls. 149/154 não encontrou 

endereço dos requeridos Madeireira Fabiane Ltda, Jaqueline Terezinha 

Fabiane, Elis Regina Fabiane e Marlene Lettrari Fabiane, diverso dos 

constantes nos autos, citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

para contestarem o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

que, não contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor. Decorrido o prazo de resposta e não havendo 

apresentação de contestação, fica desde já nomeado como curador 

especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor Público desta Comarca, que 

deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo legal. 

Apresentada defesa, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Intimem-se

 Sinop/MT, 11 de maio de 2017.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO - Juíza de Direito

Eu, EDIVALDO UBALDO MARTINS DA SILVA - ANALISTA JUDICIÁRIO, 

digitei.

 Sinop - MT, 26 de outubro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92874 Nr: 10215-66.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBINO ERNST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, GONÇALVES E 

MELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

CASSIANE LUIZA WALKER - OAB:OAB/MT 10906, EDUARDO AUGUSTO 

COSTA SILVA - OAB:9285-MT, LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - 

OAB:OAB/MT 20.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10215-66.2007.811.0015 – CÓDIGO 92874

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: RUBINO ERNST

PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S/A e GONÇALVES E MELO LTDA

CITANDO(A, S): GONÇALVES E MELO LTDA, Pessoa Jurídica de direito 

Privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 04433319000161

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/12/2007

VALOR DA CAUSA: R$ 24.278,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: RUBINO ERNST, brasileiro, casado, torneador, 

portador do RG nº 3026478663 – RS, inscrito no CPF nº 201603481-53, 

residente e domiciliado na Rua Belo Horizonte, n° 390, Setor Industrial, 

Sinop – MT, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por 

meio de seus advogados que esta subscrevem, com endereço constante 

do rodapé, apresentar o resumo da petição inicial do processo que move 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e GONÇALVES E MELO 

LTDA.Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada 

com Reparação por Danos Morais e pedido de liminar.O Autor adquiriu em 

19 de dezembro de 2005 um computador da empresa GONÇALVES E 

MELO LTDA. O pagamento era feito por boleto bancário, expedido pelo 

Banco Bradesco S/A. O pagamento foi estipulado em 12 parcelas de RS 

199,00 (cento e noventa e nove reais), e tinha vencimento todo dia 17 de 

cada mês. Todas as parcelas foram devidamente pagas no prazo 

estipulado.No entanto, quando o Autor tentou realizar um financiamento, 

foi exigido certidão negativa de protesto para tanto. O Autor solicitou ao 

Cartório do 2° Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT, e para sua 

surpresa havia contra ele dois títulos protestados, por falta de pagamento 

de dois boletos do computador que ele havia adquirido em 2005. Cada 

parcela era de R$199,00, então o valor total do protesto foi de R$398,00 

(trezentos e noventa e oito reais). As duas parcelas já tinham sido pagas, 

conforme documentos juntados com a petição inicial. O Autor se dirigiu ao 

Banco Bradesco com o protesto e a prova do pagamento na autenticação 

do boleto, mas o banco nada fez. Também entrou em contato com a 

Gonçalves Melo Ltda, solicitando a baixa do protesto, e a requerida enviou 

uma carta de anuência, declarando que os dois títulos protestados foram 

devidamente pagos. Porém o Cartório do 2° Ofício não aceitou a carta, 

alegando que o nome da empresa na carta está disposto de modo diverso 

do nome anotado no protesto, ou seja, no protesto está como Gonçalves e 

Melo Ltda, e na carta está Gonçalves e Bianchini Ltda, apesar do CNPJ ser 

o mesmo. O autor procurou novamente a Gonçalves e Melo Ltda, porém o 

estabelecimento está fechado, e o telefone não atende. Diante disso, o 

Autor ingressou com a presente ação declaratória.O autor abriu tópico 

sobre a inexistência do débito, anexou comprovantes do pagamento, e 

demonstrou a responsabilidade civil dos requeridos, ante a sua 

negligência em protestar título já pago, respaldando seu argumento na 

Constituição Federal em seu artigo 5°, incisos V e X, como também no 

Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6, incisos VI e VII, bem 

como definições doutrinárias que demonstram a obrigatoriedade dos 

requeridos de reparar os danos morais causados por sua má prestação 

de serviços. Argumentou também acerca da responsabilidade objetiva de 

reparar o dano moral por registro indevido no SPC/SERASA, bem como a 

inversão do ônus da prova, com base no código de defesa do 

consumidor. Acerca da fixação do quantum indenizatório do dano moral, o 

Autor pugnou pela quantia de R$23.880,00 (vinte e três mil, oitocentos e 

oitenta reais).No pedido de liminar, o autor pugnou pela cancelamento dos 

protestos nºs. 7563, às fls. 59 do Livro 411, e 8599, as fls. 195 do Livro 

414, no Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop, 

demonstrando o fumus boni iuris, bem como o periculum in mora.

DESPACHO: Cite-se, por edital, o requerido JOÃO MARCELO GONÇALVES 

- ME, com prazo de 30 (trinta dias), nos termos da decisão de fls. 28. 

Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal. Apresentada a defesa, intime-se 

a parte autora para que manifeste-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se.

Eu, EDIVALDO UBALDO MARTINS DA SILVA - ANALISTA JUDICIÁRIO, 

digitei.

 Sinop - MT, 26 de outubro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198803 Nr: 1663-68.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI TEREZINHA TEICHEIRA TURRA, JONAS 

TEICHEIRA TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO TEICHEIRA TURRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO SANTA 

ROSA - OAB:MT - 9.568-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

advogado da parte autora, a fim de que no prazo de 15(quinze) dias envie, 

via e-mail : snp.4civel@tjmt.jus.br, o resumo da petição inicial para citação 

do requerido por edital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 212383 Nr: 12905-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON GABRIEL HILLESHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE RAFAEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007 - CGJ INTIMO o 

advogado da parte autora, a fim de que no prazo de 15 (quinze )dias, 

envie via e-mail : snp.4civel@tjmt.jus.br , o resumo da petição inicial para 

citação do requerido por edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189316 Nr: 10662-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA FARMAVIDA LTDA - ME, MARCIA 

ALVARENGA DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 298.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 10662-44.2013.8.11.0015 – EMBARGOS À EXECUÇÃO movida 

por DROGARIA FARMAVIDA LTDA – ME, MARICA ALVARENGA DOS 

SANTOS NASCIMENTO em face de BANCO BRADESCO S.A.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205156 Nr: 7112-07.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BAÚ, DINES INOCÊNCIA MARTINELLI 

BAÚ, ZELANIR RAMME BAÚ, CARLOS DOMINGOS BAÚ, REJANE ZUBLER 

BAÚ, NORBERTO BAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que as partes firmaram acordo às fls. 463/482, por meio do qual 

os autores renunciam ao direito postulado na presente ação reivindicatória 

e, em contrapartida, os requeridos se comprometem a transferir, mediante 

depósito na conta do representante do espólio, o valor referente às ações 

de desapropriação movidas pela Companhia Energetica Sinop/MT.Ocorre 

que, em se tratando de imóvel que é objeto de inventário judicial, no qual 

existem incapazes, o ato de disposição do bem depende de autorização 

do juízo do inventário e manifestação do Ministério Público, na condição de 

curador dos incapazes, na forma do que estabelece o art. 619 do Código 

de Processo Civil. A propósito: (.....) .Deste modo, não é possível a 

homologação do acordo somente mediante a anuência do inventariante e 

do curador da incapaz, sendo necessária a devida autorização do juízo do 

inventario, mediante alvará e após parecer do Ministério Público.Assim, 

intimem-se os requerentes a apresentarem o respectivo alvará de 

autorização para o acordo que visa a disposição do bem imóvel, bem 

como para que o valor auferido seja depositado na conta informada. Após, 

conclusos para homologação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193218 Nr: 14969-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMINO PEDRO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELLO - 

OAB:4709-B/MT, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666-MT

 Considerando que o processo se encontra concluso e, portanto, não há 

prazo em curso para as partes, autorizo vista ao advogado, que deverá 

devolver os autos no prazo máximo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 337827 Nr: 14658-74.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINA PEREIRA, JOSE DE ARRUDA PINTO - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias forneça os dados do inventariante do Espólio de José de 

Arruda Pinto, para efetivação da citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 337825 Nr: 14657-89.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINA PEREIRA, JOSE DE ARRUDA PINTO - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias forneça os dados do inventariante do Espólio de José de 

Arruda Pinto, para efetivação da citação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013389-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA SIMIONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013389-17.2017.8.11.0015 Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 24/01/2019, às 13h00min, a ser 
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realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40. Citem-se as partes requeridas, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-as de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233568 Nr: 7829-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE VALENTIN DE 

SOUZA DO NASCIMENTO - OAB:25.787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, cumpra-se o item “1” da decisão de fl. 45.

2. Por conseguinte, intime-se a parte autora, por meio da Defensoria 

Pública, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se o herdeiro Luan 

Carlos Valentin de Souza ainda se encontra recolhido junto à penitenciária 

“Ferrugem”, sob pena de preclusão.

2.1. Caso positivo, defiro o pedido de fl. 48 e, consequentemente, 

determino a requisição do senhor Luan junto à Penitenciaria Osvaldo 

Florentino Leite Ferreira, para que seja conduzido até a Secretaria da Vara 

Especializada de Família e Sucessões para que assine o Termo de 

Renúncia, sob pena de responsabilização administrativa.

3. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Ao final, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273088 Nr: 11712-03.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Certifico, para os efeitos de direito, que conforme autorizado pelo art. 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e 

item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, designo a Audiência de Tentativa de 

Conciliação para realizar-se no dia 12 de Novembro de 2018, as 15h00min, 

de forma que, encaminho estes autos ao cumprimento para as devidas 

providências, em cumprimento ao despacho de fl. 35.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004640-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA VANDA SANTANA LIMA OAB - GO17484 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 4 6 4 0 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$195.23;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes 

do processo: AUTOR(A): ANTONIO RODRIGUES SILVA RÉU: MUNICIPIO DE 

APARECIDA DE GOIANIA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,26 de outubro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000620-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PERON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 0 6 2 0 - 7 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$2,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes 

do processo: AUTOR(A): DARCI PERON RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,26 de 

outubro de 2018. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 

175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009261-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOATAN GOMES CUTRIN (AUTOR(A))

CARLOS CESAR GOMES CUTRIM (AUTOR(A))

LUCIANA GOMES CUTRIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

ALCENIR LIMA DA COSTA OAB - MT17785/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO 

OESTE - ADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 9 2 6 1 - 5 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$150,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): LUCIANA GOMES CUTRIM, CARLOS 

CESAR GOMES CUTRIM, JOATAN GOMES CUTRIN RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO 
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CENTRO OESTE - ADESCO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,26 de outubro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008378-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO LOZZI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI OAB - MT0004360A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 8 3 7 8 - 7 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$31,996.09;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): AUTO POSTO LOZZI LTDA RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito 

da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,26 de outubro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007163-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE APARECIDA NITSCHI JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 7 1 6 3 - 5 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$3,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes 

do processo: AUTOR(A): CIRLENE APARECIDA NITSCHI JORGE RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,26 de outubro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001554-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATYELLEN DE OLIVEIRA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA SUYENE PAULI LEITAO OAB - MT10476/O (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

Processo:1001554-66.2016.8.11.0015;Valor 

causa:$15,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): KATYELLEN DE OLIVEIRA FARIAS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações apresentada(s) que 

segue(m) em anexo. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,26 de outubro de 2018. SEDE DA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007516-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES SALETTE CHAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 7 5 1 6 - 0 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$19,646.46;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): INES SALETTE CHAIA RÉU: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,26 de 

outubro de 2018. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 

175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007670-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GOZDZICK DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DAIANE WERNER SCHMIDT OAB - MT25642/O (ADVOGADO(A))

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HELEODORO BRANDAO OAB - MT19221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 7 6 7 0 - 2 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$10,000.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: REGINA GOZDZICK DE SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se requerendo oque entender de direito. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,26 

de outubro de 2018. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 

175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013580-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DE LIMA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PISSINATI GUERRA (RÉU)

DESPACHANTE CELESTE LTDA - ME (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 1 3 5 8 0 - 6 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$1,500.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes 

do processo: AUTOR(A): DILMA DE LIMA CAMPOS RÉU: DETRAN - MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, CRISTIANO PISSINATI GUERRA, 

DESPACHANTE CELESTE LTDA - ME Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que 

segue(m) em anexo. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,26 de outubro de 2018. SEDE DA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 237619 Nr: 10494-71.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONI MARIA DE FREITAS FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:13849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT que embora os presentes autos estivessem em carga 

com o Requerido Município de Sinop, conforme fls.257 o mesmo deixou de 

se manifestar, razão pela qual encaminho estes autos ao setor de 

expedição de documentos, para que seja expedido intimação para 

manifestação do Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 

217/241, o qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 211102 Nr: 11840-91.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELLA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso de Apelação interposta pela Requerente Gabriela de 

Lima Silva (fls.72/75), é Tempestivo, e dispensado do preparo, por ser 

beneficiário de Justiça Gratuita (Lei 1060/50).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184069 Nr: 5126-52.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DAMASCENO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 209789 Nr: 10821-50.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA WALKER NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246617 Nr: 16240-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VANDERLINDE - ME, MÁRCIO 

VANDERLINDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA REIS FRIZON - 

OAB:20221/O - MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual denota-se pelo POSTULADO de fls. 44 da parte 

Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme DOCUMENTOS acostados aos autos.

 É o Breve Relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a dívida 

fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015.

 CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, anote-se a margem da distribuição.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

 INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, 

ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245393 Nr: 15418-28.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO IDEAL LTDA, NELSON REINOLDO 

KAEFER, GLAIR TEREZINHA KAEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA A. ANDRADE LIMA - 

OAB:OAB/MT 19072-B, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual denota-se pelo POSTULADO de fls. 68 da parte 

Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme DOCUMENTOS acostados aos autos.

 É o Breve Relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a dívida 

fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015.

 CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, anote-se a margem da distribuição.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

 INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, 

ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 123161 Nr: 2335-18.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL COMANDOS ELÉTRICOS LTDA ME, 

EDGAR VERCELI OTT MONTEIRO, DEOLIDE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual denota-se pelo POSTULADO de fls. 40 da parte 

Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme DOCUMENTOS acostados aos autos.

 É o Breve Relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a dívida 

fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015.

 CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, anote-se a margem da distribuição.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

 INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, 

ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 105883 Nr: 12891-50.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA PACHE DA ROSA CANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PEREIRA DA ROSA - 

OAB:1063/MS, REBECA PINHEIRO AVILA CAMPOS - OAB:OAB/MS 

17.557

 Vistos etc.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL interposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP em 

desfavor de VANESSA PACHE DE ROSA CANO.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada, em processo 

administrativo, obteve o CANCELAMENTO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 

conforme se denota dos DOCUMENTOS acostados.

 É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, constata-se decisão administrativa proferida no 

Processo Administrativo retro, por meio da qual restou determinada a 

baixa do crédito tributário objeto da presente “executio”.

 Desta feita, se perfaz nestes autos a PERDA do OBJETO, o que não 

conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da 

extinção.

 “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO 

em razão da PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, com fulcro no art. 26 

da Lei nº 6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

 Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias 

certificando inclusive quanto as CUSTAS, sobre as quais DEIXO de 

CONDENAR o Exequente, em conformidade com o art. 39 da LEF. 

Posteriormente ao TRÂNSITO em JULGADO da sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 25771 Nr: 3951-09.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISNOP - DISTRIB. DE MOV. E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ERIVELTO DA SILVA GASQUES, JAIRO 

FRANCISCO DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INESSA DE O. TREVISAN 

SOPHIA - OAB:OAB/MT 6483

 Vistos etc.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na 

qual denota-se pelo POSTULADO de fls. 82 da parte Exeqüente, a 

informação de que a parte Executada quitou a dívida exeqüenda, 

conforme DOCUMENTOS acostados aos autos.

 É o Breve Relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a dívida 

fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015.

 CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, anote-se a margem da distribuição.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

 INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, 

ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245393 Nr: 15418-28.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO IDEAL LTDA, NELSON REINOLDO 

KAEFER, GLAIR TEREZINHA KAEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA A. ANDRADE LIMA - 

OAB:OAB/MT 19072-B, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 Vistos etc.

 I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra 

a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 
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consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 101166 Nr: 8182-69.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CLEMENTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, que encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o autor intimado a se manifestar sobre o 

cálculo judicial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 262612 Nr: 5195-79.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA GHELLERE GARCIA MIRANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO AUTOR COMO SEGUE:Certifico que conforme 

autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 56/2007- CGJ-MT, 

encaminho estes autos ao setor de expedição de documentos, para que 

seja expedido intimação para manifestação do Requerido, em razão do 

recurso de Apelação adesivo de fls 60/75, o qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 203554 Nr: 5811-25.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA HELENA CORDEIRO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 121/126, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 46469 Nr: 11561-57.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKAVEL - DISTRIBUIDORA KAYABIS DE 

VEICULOS LTDA, LAURO ANTÔNIO ZAMBIAZI, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, 

GENTIL ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:Subprocurador-G

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 Vistos etc.

 I – Diante do PETITÓRIO fls. 188, CUMPRA-SE a SENTENÇA fls. 101-106

Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244003 Nr: 14431-89.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEIA CRISTINA DOS SANTOS 

- OAB:20.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 233258 Nr: 7614-09.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL DE FREITAS, CLAUDETE DE GODOY FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o AUTOR intimado, em razão do recurso 

apresentado pelo requerido Municipio de Sinop as fls. 122/147, o qual é 

TEMPESTIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 194093 Nr: 15863-17.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ROMÃO, ADRIANO ROMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o AUTOR intimado, em razão do recurso 

apresentado pelo requerido Municipio de Sinop as fls. 143/166, o qual é 

TEMPESTIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 263326 Nr: 5593-26.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS DE LIMA, CLEIDE VERISSIMO 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 
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56/2007-CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o AUTOR intimado, em razão do recurso 

apresentado pelo requerido Municipio de Sinop as fls. 111/129, o qual é 

TEMPESTIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274754 Nr: 12940-13.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MARCELINO, CONCEIÇÃO APARECIDA DE 

ALCANTARA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o AUTOR intimado, em razão do recurso 

apresentado pelo requerido Municipio de Sinop as fls. 113/127, o qual é 

TEMPESTIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267516 Nr: 8073-74.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SANTANA DE CARVALHO, BATISTA DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o AUTOR intimado, em razão do recurso 

apresentado pelo requerido Municipio de Sinop as fls. 107/121, o qual é 

TEMPESTIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267257 Nr: 7902-20.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o AUTOR intimado, em razão do recurso 

apresentado pelo requerido Municipio de Sinop as fls. 127/140, o qual é 

TEMPESTIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180468 Nr: 1301-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE KÁTIA GUERRA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, EM RAZÃO DO SEGUINTE 

DESPACHO: DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida parcialmente no ACÓRDÃO nº 71069/2017 no prazo 

de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte 

Requerente o percentual de “28% (vinte e oito por cento)”, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015;

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT;

VII – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216773 Nr: 16163-42.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA GOMES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o AUTOR intimado, em razão do recurso 

apresentado pelo requerido Municipio de Sinop as fls. 104/129, o qual é 

TEMPESTIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 208503 Nr: 9830-74.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS DANILTO GIOVANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o AUTOR intimado, em razão do recurso 

apresentado pelo requerido Município de Sinop as fls. 75/100, o qual é 

TEMPESTIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 205475 Nr: 7361-55.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESMAIR FERREIRA DE AMORIM, SIMONE FERREIRA DE 

SOUZA DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o AUTOR intimado, em razão do recurso 

apresentado pelo requerido Município de Sinop as fls. 143/167, o qual é 

TEMPESTIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 261722 Nr: 4723-78.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVYLIN FERDINANDO MIERSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o AUTOR intimado, em razão do recurso 

apresentado pelo requerido Município de Sinop as fls. 106/124, o qual é 

TEMPESTIVO..

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009608-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LINDANIR PIANOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009608-50.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUCIA LINDANIR PIANOVSKI 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por LUCIA LINDANIR PIANOVSKI, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, visando o recebimento do adicional 

de insalubridade de 30% utilizando de base de cálculo o valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do 

servidor. Aduz a exordial que a parte “Requerente é funcionária municipal, 

aprovada no concurso público de n.º 01/2002, que se realizou em datas 

26/05/2002 e 12/06/2002, conforme termo de posse anexo, adentrando-se 

ao quadro efetivo no cargo de cirurgião dentista, nomeada com a portaria 

nº 083/2004 e Termo de entrada em exercício datado de 12/03/2004”, e, 

“objetiva na presente demanda a incidência do cálculo do adicional de 

insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, já que o mesmo não vem 

sendo pago corretamente pela municipalidade, uma vez que esta vem 

utilizando como base de cálculo o salário mínimo nacional, contrariando 

sua própria legislação”. Informa que “em que pese a Requerida ter 

reconhecido o direito do servidor ao recebimento do referido adicional, 

esta vem calculando o mesmo utilizando como base de cálculo o salário 

mínimo, o que fere o disposto no seu artigo 97 da Lei 254/93, alterada sua 

redação pela Lei nº 1.670/2012”. Por fim, requer, como Tutela Provisória 

de Evidência que seja determinada “a parte Requerida a utilizar a correta 

base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade, ou seja, 

sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo 

efetivo do servidor, conforme dispõe o art. 97 da Lei Municipal nº 254/93 

alterada pela Lei nº. 1670/2012”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil de 2015, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC/2015 adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. Por outro lado, a TUTELA DE EVIDÊNCIA 

caracteriza-se pela possibilidade de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS FINAIS 

da DECISÃO, satisfazendo-se, desde logo, o PROVÁVEL DIREITO do 

demandante, mesmo nas situações em que não exista a urgência, como 

um “passo a mais” do “FUMUS BONIS IURIS”. Distingue-se “das outras, 

pela acentuada probabilidade de existência do direito do autor ou pelo 

elevado valor humano desse direito, a merecer proteção provisória 

independentemente de qualquer aferição de perigo de dano”. (GRECO, 

Leonardo. A Tutela da Urgência e a Tutela da Evidência no Código de 

Processo Civil de 2015. In: RIBEIRO, Darci Guimaraes; JOBIM, Marco Félix 

(orgs). Desvendando o Novo CPC. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2015. p. 113 e 130 e 130). Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em 

Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de 

TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, 

a parte Autora fundamenta seu pedido “nos termos do art. 311, IV, do 

CPC” e “para fins de comprovação de seu direito, junta-se à presente 

ação a redação integral da Lei Municipal nº 254/93, sua alteração dada 

pela Lei nº. 1670/2012, bem como a Lei 568/99, que dispõe sobre o quadro 

de cargos e salários da Prefeitura”. Ocorre que o parágrafo único do 

mesmo artigo (art. 311) dispõe que “nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz 

poderá decidir liminarmente”, ou seja, não está contemplada, em liminar, o 

inciso IV, que é o fundamento do presente pedido. Outrossim, NÃO há que 

se falar em eventual FUNGIBILIDADE entre as TUTELAS de URGÊNCIA e 

EVIDÊNCIA, por AUSÊNCIA de PREVISÃO LEGAL, eis que o DIPLOMA 

PROCESSUAL apenas disciplinou essa POSSIBILIDADE entre as TUTELAS 

de URGÊNCIA CAUTELAR e ANTECIPADA (art. 305, parágrafo único, do 

CPC/2015), na medida em que NÃO se VERIFICA o “perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo” (“periculum in mora”) nas TUTELAS de 

EVIDÊNCIA. Ademais, registre-se, por oportuno, que o PEDIDO tem 

NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com inúmeros REFLEXOS 

ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede sua concessão 

antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA PROVISÓRIA, a parte 

Autora almeja a utilização do valor de referência inicial da tabela geral de 

vencimentos do cargo efetivo do servidor como base de calculo do 

adicional de insalubridade. Sob essa perspectiva, eventual DEFERIMENTO 

LIMINAR se daria em CONTRARIEDADE ao julgado pela SUPREMA CORTE 

na ADC nº 4, porquanto, ao determinar liminarmente a utilização do valor 

de referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do 

servidor como base de calculo do adicional de insalubridade, resultaria, na 

prática, em acréscimo à sua remuneração, esbarrando no óbice do art. 1º 

da Lei 9.494/97. Assim, não é juridicamente admissível o deferimento de 

medida liminar para a utilização do valor de referência inicial da tabela 
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geral de vencimentos do cargo efetivo do servidor como base de calculo 

do adicional de insalubridade, sem o exame completo dos fatos e normas a 

prevalecerem na causa, o que se faz em decisão de mérito, cumprindo 

ressaltar, por fim, que a Autora vem recebendo percebendo seus 

vencimentos, logo não há perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA 

postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a parte 

REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 

183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009385-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINET APARECIDA MARIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009385-97.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARINET APARECIDA MARIANO 

DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por MARINET APARECIDA 

MARIANO DA SILVA, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, visando o 

recebimento de 2% (dois por cento) de adicional por antiguidade e 

merecimento, incorporados por ano de efetivo trabalho. Aduz a exordial 

que na data de 29/12/2000 foi elaborada a Lei nº. 663/2001, que criou e 

extinguiu cargos na Administração Municipal, por meio da qual promoveu 

alterações na Lei nº. 568/99 e dá outras providências, reajustando os 

vencimentos básicos dos servidores públicos efetivos municipais 

nomeados por concurso público. Discorreu que a Lei Municipal estabelece 

“o direito ao adicional por antiguidade e merecimento na base de 2% (dois 

por cento) do vencimento por ano de efetivo exercício até o máximo de 

70% (setenta por cento)”, ocorre que o reajuste está sendo repassado 

para alguns servidores do executivo e todos do legislativo somente, e os 

demais servidores percebem apenas do adicional por tempo de serviço 

que é previsto pela Lei Orgânica, art. 91, §3º. Assevera que foi formulado 

junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

Sinop/MT requerimento para receber os benefícios, o qual não obteve 

qualquer resposta até o presente momento, de maneira que tal inércia que 

demonstra a desídia e a resistência no reconhecimento do direito da 

Autora, o qual possui revisão legal. Por fim, requer, como tutela 

antecipada, a concessão de aumento de 10% previsto em Lei Municipal. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há 

que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Código de Processo Civil de 2015, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do 

qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a 

TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o CPC/2015 adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu 

a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da 

DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA 

PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, 

CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, 

a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). 

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, 

SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser 

REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou 

INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). Nesse sentido, o art. 300, “caput”, 

do CPC/2015, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou 

CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Logo, 

a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou 

seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com 

esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no 

que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que 

a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do 

PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA 

ACAUTELATÓRIA. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo 

de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA 

CAUTELAR NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese 

sustentada pela parte Autora, impõe-se dilação probatória e, em especial, 

a submissão do feito ao crivo do contraditório. Registre-se, por oportuno, 

que o pedido tem NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com 

inúmeros REFLEXOS ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede 

sua concessão antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA 

ANTECIPADA, a parte Autora almeja a incorporação à próxima 

remuneração da parte Autora, no percentual de 10%, resultante do direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento na base de 2% (dois por 

cento) do vencimento por ano de efetivo exercício até o máximo de 70% 

(setenta por cento). Não pode a Requerente obter a SATISFAÇÃO do 

PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do instituto da ANTECIPAÇÃO 

dos EFEITOS da TUTELA, eis que a finalidade do instituto é assegurar a 

ocorrência dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre 

o provimento em si mesmo considerado, eis que a medida liminar vindicada 

ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO da AÇÃO. Ademais, o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento realizado em 01/10/2008, 

DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 9.494/97, o qual 

disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA em face dos 

órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas SEGUINTES 

HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) 

concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga 

ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos ou 

vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) esgotamento, total ou 

parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, 

exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 8.218 

MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa perspectiva, 

eventual DEFERIMENTO LIMINAR se daria em CONTRARIEDADE ao julgado 

pela SUPREMA CORTE na ADC nº 4, porquanto, ao determinar liminarmente 

a imediata incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no 

percentual de 10%, resultante do direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento na base de 2% (dois por cento) do vencimento por ano de 

efetivo exercício até o máximo de 70% (setenta por cento), resultaria, na 

prática, em acréscimo à sua remuneração, esbarrando no óbice do art. 1º 

da Lei 9.494/97. RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. 

CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU NO JULGAMENTO DA ADC 

4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. É pacífico o entendimento da 

Corte no sentido de que há descumprimento da ordem da ADC 4 quando a 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública envolve pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a forma de ‘reajuste’. 

Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 2005-AgR, Relator o 

M in i s t ro  Joaqu im  Ba rbosa ,  P lená r i o ,  DJ  23 .9 .2005 ) . 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública. Antecipação de 

tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. Constitucionalidade reconhecida em 

medida liminar. ADC n. 4. Servidor público. Vencimentos. Vantagem 

pecuniária. Adicional de produtividade. Tutela antecipada para garantir o 

pagamento. Suposto restabelecimento de parcela. Irrelevância. Ofensa 
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configurada à autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A decisão 

da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento de 

vantagem pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento (Rcl 

2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). Assim, 

não é juridicamente admissível o deferimento de medida liminar para a 

incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no percentual de 

10%, resultante do direito ao adicional por antiguidade e merecimento na 

base de 2% (dois por cento) do vencimento por ano de efetivo exercício 

até o máximo de 70% (setenta por cento), sem o exame completo dos 

fatos e normas a prevalecerem na causa, o que se faz em decisão de 

mérito, cumprindo ressaltar, por fim, que a Autora vem recebendo 

percebendo seus vencimentos às ID. Num. 14711318, logo não há perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. INDEFIRO, por ora, o pedido de AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, nos termos do CPC/2015, 

art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM. CITE-SE a parte REQUERIDA, 

cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do 

CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010289-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA COSTA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - 535.818.301-91 (PROCURADOR)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010289-20.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FATIMA APARECIDA COSTA 

FRANCA PROCURADOR: MARCIA ANA ZAMBIAZI RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por FÁTIMA APARECIDA COSTA FRANÇA, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, visando o recebimento do adicional de 

insalubridade de 30% utilizando de base de cálculo o valor da referência 

inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do servidor. Aduz a 

exordial que “a Requerente é funcionária municipal, aprovada no concurso 

público de n.º 01/2006, que se realizou em data 21/05/2006, conforme 

termo de posse em anexo, adentrando-se ao quadro efetivo no cargo de 

técnico de enfermagem, nomeada com a portaria nº 332/2006 e Termo de 

entrada em exercício datado de 03/07/2006)” e que “objetiva na presente 

demanda a incidência do cálculo do adicional de insalubridade no 

percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da referência inicial da 

tabela geral de vencimentos, já que o mesmo não vem sendo pago 

corretamente pela municipalidade, uma vez que esta vem utilizando como 

base de cálculo o salário mínimo nacional, contrariando sua própria 

legislação”. Informa que “em que pese a Requerida ter reconhecido o 

direito do servidor ao recebimento do referido adicional, esta vem 

calculando o mesmo utilizando como base de cálculo o salário mínimo, o 

que fere o disposto no seu artigo 97 da Lei 254/93, alterada sua redação 

pela Lei nº 1.670/2012”. Por fim, requer, como Tutela Provisória de 

Evidência que seja determinada “a parte Requerida a utilizar a correta 

base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade, ou seja, 

sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo 

efetivo do servidor, conforme dispõe o art. 97 da Lei Municipal nº 254/93 

alterada pela Lei nº. 1670/2012”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil de 2015, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC/2015 adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. Por outro lado, a TUTELA DE EVIDÊNCIA 

caracteriza-se pela possibilidade de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS FINAIS 

da DECISÃO, satisfazendo-se, desde logo, o PROVÁVEL DIREITO do 

demandante, mesmo nas situações em que não exista a urgência, como 

um “passo a mais” do “FUMUS BONIS IURIS”. Distingue-se “das outras, 

pela acentuada probabilidade de existência do direito do autor ou pelo 

elevado valor humano desse direito, a merecer proteção provisória 

independentemente de qualquer aferição de perigo de dano”. (GRECO, 

Leonardo. A Tutela da Urgência e a Tutela da Evidência no Código de 

Processo Civil de 2015. In: RIBEIRO, Darci Guimaraes; JOBIM, Marco Félix 

(orgs). Desvendando o Novo CPC. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2015. p. 113 e 130 e 130). Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em 

Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de 

TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, 

a parte Autora fundamenta seu pedido “nos termos do art. 311, IV, do 

CPC” e “para fins de comprovação de seu direito, junta-se à presente 

ação a redação integral da Lei Municipal nº 254/93, sua alteração dada 

pela Lei nº. 1670/2012, bem como a Lei 568/99, que dispõe sobre o quadro 

de cargos e salários da Prefeitura”. Ocorre que o parágrafo único do 

mesmo artigo (art. 311) dispõe que “nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz 

poderá decidir liminarmente”, ou seja, não está contemplada, em liminar, o 

inciso IV, que é o fundamento do presente pedido. Outrossim, NÃO há que 

se falar em eventual FUNGIBILIDADE entre as TUTELAS de URGÊNCIA e 

EVIDÊNCIA, por AUSÊNCIA de PREVISÃO LEGAL, eis que o DIPLOMA 

PROCESSUAL apenas disciplinou essa POSSIBILIDADE entre as TUTELAS 

de URGÊNCIA CAUTELAR e ANTECIPADA (art. 305, parágrafo único, do 

CPC/2015), na medida em que NÃO se VERIFICA o “perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo” (“periculum in mora”) nas TUTELAS de 

EVIDÊNCIA. Ademais, registre-se, por oportuno, que o PEDIDO tem 

NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com inúmeros REFLEXOS 

ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede sua concessão 

antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA PROVISÓRIA, a parte 

Autora almeja a utilização do valor de referência inicial da tabela geral de 

vencimentos do cargo efetivo do servidor como base de calculo do 

adicional de insalubridade. Sob essa perspectiva, eventual DEFERIMENTO 

LIMINAR se daria em CONTRARIEDADE ao julgado pela SUPREMA CORTE 

na ADC nº 4, porquanto, ao determinar liminarmente a utilização do valor 

de referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do 

servidor como base de calculo do adicional de insalubridade, resultaria, na 

prática, em acréscimo à sua remuneração, esbarrando no óbice do art. 1º 

da Lei 9.494/97. Assim, não é juridicamente admissível o deferimento de 

medida liminar para a utilização do valor de referência inicial da tabela 

geral de vencimentos do cargo efetivo do servidor como base de calculo 

do adicional de insalubridade, sem o exame completo dos fatos e normas a 

prevalecerem na causa, o que se faz em decisão de mérito, cumprindo 

ressaltar, por fim, que a Autora vem recebendo percebendo seus 

vencimentos, logo não há perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA 
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postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a parte 

REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 

183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010317-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA HOLZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010317-85.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LIDIA HOLZ RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por LIDIA HOLZ, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

visando o recebimento do adicional de insalubridade de 30% utilizando de 

base de cálculo o valor da referência inicial da tabela geral de 

vencimentos do cargo efetivo do servidor. Aduz a exordial que “a 

Requerente é funcionária municipal, aprovada no concurso público que se 

realizou em datas 26/05 e 12/06/2002, conforme termo de posse anexo, 

adentrando-se ao quadro efetivo no cargo de auxiliar de enfermagem, 

nomeada com a portaria nº 223/2002 e Termo de entrada em exercício 

datado de 02/09/2002, sendo enquadrada como técnica de enfermagem 

em 28/05/2012 com a portaria nº 301/2012”, e, “objetiva na presente 

demanda a incidência do cálculo do adicional de insalubridade no 

percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da referência inicial da 

tabela geral de vencimentos, já que o mesmo não vem sendo pago 

corretamente pela municipalidade, uma vez que esta vem utilizando como 

base de cálculo o salário mínimo nacional, contrariando sua própria 

legislação”. Informa que “em que pese a Requerida ter reconhecido o 

direito do servidor ao recebimento do referido adicional, esta vem 

calculando o mesmo utilizando como base de cálculo o salário mínimo, o 

que fere o disposto no seu artigo 97 da Lei 254/93, alterada sua redação 

pela Lei nº 1.670/2012”. Por fim, requer, como Tutela Provisória de 

Evidência que seja determinada “a parte Requerida a utilizar a correta 

base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade, ou seja, 

sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo 

efetivo do servidor, conforme dispõe o art. 97 da Lei Municipal nº 254/93 

alterada pela Lei nº. 1670/2012”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil de 2015, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC/2015 adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. Por outro lado, a TUTELA DE EVIDÊNCIA 

caracteriza-se pela possibilidade de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS FINAIS 

da DECISÃO, satisfazendo-se, desde logo, o PROVÁVEL DIREITO do 

demandante, mesmo nas situações em que não exista a urgência, como 

um “passo a mais” do “FUMUS BONIS IURIS”. Distingue-se “das outras, 

pela acentuada probabilidade de existência do direito do autor ou pelo 

elevado valor humano desse direito, a merecer proteção provisória 

independentemente de qualquer aferição de perigo de dano”. (GRECO, 

Leonardo. A Tutela da Urgência e a Tutela da Evidência no Código de 

Processo Civil de 2015. In: RIBEIRO, Darci Guimaraes; JOBIM, Marco Félix 

(orgs). Desvendando o Novo CPC. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2015. p. 113 e 130 e 130). Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em 

Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de 

TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, 

a parte Autora fundamenta seu pedido “nos termos do art. 311, IV, do 

CPC” e “para fins de comprovação de seu direito, junta-se à presente 

ação a redação integral da Lei Municipal nº 254/93, sua alteração dada 

pela Lei nº. 1670/2012, bem como a Lei 568/99, que dispõe sobre o quadro 

de cargos e salários da Prefeitura”. Ocorre que o parágrafo único do 

mesmo artigo (art. 311) dispõe que “nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz 

poderá decidir liminarmente”, ou seja, não está contemplada, em liminar, o 

inciso IV, que é o fundamento do presente pedido. Outrossim, NÃO há que 

se falar em eventual FUNGIBILIDADE entre as TUTELAS de URGÊNCIA e 

EVIDÊNCIA, por AUSÊNCIA de PREVISÃO LEGAL, eis que o DIPLOMA 

PROCESSUAL apenas disciplinou essa POSSIBILIDADE entre as TUTELAS 

de URGÊNCIA CAUTELAR e ANTECIPADA (art. 305, parágrafo único, do 

CPC/2015), na medida em que NÃO se VERIFICA o “perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo” (“periculum in mora”) nas TUTELAS de 

EVIDÊNCIA. Ademais, registre-se, por oportuno, que o PEDIDO tem 

NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com inúmeros REFLEXOS 

ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede sua concessão 

antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA PROVISÓRIA, a parte 

Autora almeja a utilização do valor de referência inicial da tabela geral de 

vencimentos do cargo efetivo do servidor como base de calculo do 

adicional de insalubridade. Sob essa perspectiva, eventual DEFERIMENTO 

LIMINAR se daria em CONTRARIEDADE ao julgado pela SUPREMA CORTE 

na ADC nº 4, porquanto, ao determinar liminarmente a utilização do valor 

de referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do 

servidor como base de calculo do adicional de insalubridade, resultaria, na 

prática, em acréscimo à sua remuneração, esbarrando no óbice do art. 1º 

da Lei 9.494/97. Assim, não é juridicamente admissível o deferimento de 

medida liminar para a utilização do valor de referência inicial da tabela 

geral de vencimentos do cargo efetivo do servidor como base de calculo 

do adicional de insalubridade, sem o exame completo dos fatos e normas a 

prevalecerem na causa, o que se faz em decisão de mérito, cumprindo 

ressaltar, por fim, que a Autora vem recebendo percebendo seus 

vencimentos, logo não há perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA 

postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a parte 

REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 

183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006335-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))
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FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BORGES AMBROSINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1006335-97.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 21/11/2018 08:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA CPF: 973.908.441-91, CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME CPF: 

08.764.688/0001-98, FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN CPF: 

062.882.539-01 Endereço do promovente: Nome: CARAFINE E CARAFINE 

LTDA - ME Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1085, - DE 683/684 A 

1711/1712, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-670 DIEGO 

BORGES AMBROSINO CPF: 038.097.231-00 Endereço do promovido: 

Nome: DIEGO BORGES AMBROSINO Endereço: RUA ZULMIRA PAIVA, LT 

01 Q 09, - ATÉ 450/451, RESIDENCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA, 

SINOP - MT - CEP: 78556-320 Sinop, Sexta-feira, 26 de Outubro de 2018. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010062-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE APARECIDA GAIAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010062-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALDENICE APARECIDA 

GAIAO TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dispostos pelo art. 321 do Código de Processo Civil, EMENDE a 

INICIAL, juntando aos autos cópias dos documentos pessoais (Cadastro 

de Pessoa Física - CPF e do Registro Geral - RG). Com a juntada do 

documento, conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 25 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010407-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTO REPORTAGEM FOTOGRAFICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010407-93.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PEDRO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: IMPACTO REPORTAGEM FOTOGRAFICA LTDA - ME 

Vistos, etc. I. INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a título de EMENDA à INICIAL, JUNTE CERTIDÃO ATUALIZADA DE 

PROTESTO expedido pelo cartório que realizou a restrição de seu nome, 

que demonstre assim que seu nome encontra-se protestado; II. Com o 

aporte, concluso para deliberação; Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002272-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLÓRIA CONSTANZA SALAZAR MARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002272-92.2018.8.11.0015. AUTOR(A): GLÓRIA CONSTANZA SALAZAR 

MARIN RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc. I - Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem 

como, intime-se o reclamante, para comparecimento na audiência de 

conciliação a ser designada de acordo com a pauta deste Juízo, 

INTIMANDO-SE as partes para comparecimento; II - Advirto que, o não 

comparecimento do reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, o não comparecimento, 

implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95); III - Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar em 5 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Serve a 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006454-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006454-58.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JANAINA RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que 

embora intimado o recorrido não apresentou contrarrazões recursais, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 26 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GONCALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES OAB - AC4699 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 718 de 824



MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001116-40.2016.8.11.0015. REQUERENTE: EDMAR GONCALVES 

CORREA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 26 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004895-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004895-66.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que 

embora intimado o recorrido não apresentou contrarrazões recursais, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 26 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005930-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVALDO SANTANA ANTIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005930-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARIVALDO SANTANA 

ANTIQUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006708-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BOCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006708-31.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AURORA S. GUERRA - 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: CRISTIANO BOCK Vistos, etc. Acolho o 

pedido autoral, razão pela qual DECIDO: I – SUSPENDO o feito pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias; II - Ultrapassado o aludido prazo, o AUTOR fica 

desde já INTIMADO para requerer o que de direito para prosseguimento do 

feito, independente de nova intimação, sob pena de EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO; III - Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000103-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000103-35.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: ANA PAULA ALMEIDA Vistos, etc. I 

- INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 
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de direito; Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências 

SINOP, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006474-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006474-49.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CESAR FARIAS REQUERIDO: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc. 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 

2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 26 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000097-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLECIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000097-28.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: ANA CLECIA DA SILVA Vistos, etc. I 

- INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito; Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências 

SINOP, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012740-35.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MALHEIROS DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBERMAD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012740-35.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: SERGIO MALHEIROS DA SILVA 

- ME EXECUTADO: RIBERMAD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS 

LTDA Vistos, etc. Acolho o pedido autoral, razão pela qual DECIDO: I – 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias; II - Ultrapassado o 

aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob 

pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO; III - Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 26 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011067-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BARBOSA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENANCIO WOLKWEIS DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011067-36.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SERGIO BARBOSA RAMOS 

REQUERIDO: VENANCIO WOLKWEIS DE PAULA Vistos, etc. Acolho o 

pleito autoral, ao passo que DETERMINO: I - Oficie-se a Secretaria de 

Saúde Municipal, a fim de que encaminhe a este Juízo o prontuário de 

atendimento do autor, referente ao acidente ocorrido em 06/11/2015 (ID. 

13470502); II - Com o aporte, INTIME-SE a parte autora, a fim de que 

manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Expedindo o necessário. AS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 26 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012103-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012103-16.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIO ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. I – 

Considerando a certidão de ID. 12037402, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 08 de novembro, às 9h30min; II - 

INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer 

acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) 

testemunhas; III - Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas por 

este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da 

audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001808-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA OAB - MT19983/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA XAVIER DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1001808-05.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013838-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013838-72.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: CONDOMINIO MONDRIAN 

RESIDENCIAL EXECUTADO: ANTONIO CARLOS MARTINS Vistos, etc. 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

dispostos pelo art. 321 do Código de Processo Civil, emende a inicial, 

juntando aos autos título executivo, conforme artigo 784 do CPC/2015. 

Com a juntada do documento, conclusos à análise dos pedidos. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002397-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO AUGUSTO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1002397-31.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009766-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO PAULINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1009766-42.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008241-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UALIFE DA SILVA DOS REIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1008241-25.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012428-59.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FURTUNATO JACOBS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERVAL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012428-59.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: ELIZABETE FURTUNATO 

JACOBS EXECUTADO: EDERVAL PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. I – 

DEFIRO o pleito retro e desde já AUTORIZO/DETERMINO a EXPEDIÇÃO de 

CERTIDÃO de DÍVIDA, para as providências necessárias; II – Outrossim, 

INTIME-SE o exequente para conferir prosseguimento ao feito, requerendo 

no prazo de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; III – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação 

do exequente, façam-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005422-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO SUZARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005422-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SELMA DE FATIMA SILVA 

REQUERIDO: EDIVALDO SUZARTE Vistos, etc. I - ACOLHO o pedido de ID. 

13160032 e, via de consequência, FIXO em 01 (um) URH os honorários da 

D. Causídica que fora nomeada para defender os interesses da parte 

autora; II - EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO para fins de recebimento; 

III - Nada mais sendo requerido pelas partes e de tudo certificado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos com as cautelas e anotações estilares. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 26 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002863-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THELMO SILVA GOMES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002863-25.2016.8.11.0015. REQUERENTE: THELMO SILVA GOMES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Ao compulsar os autos, 

verifico que inobstante o procurador subscritor de Mov. 15604129 

requeira a expedição de alvará em seu nome, não há nos autos 

autorização que lhe confere, dentre outros poderes, os de levantar 

valores. Com efeito, sem maiores delongas, INTIME-SE o D. Causídico do 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, JUNTE aos autos 

PROCURAÇÃO com poderes para "receber" e "dar" quitação, ante a 

ausência do referido instrumento nas movimentações, sob pena de 

INDEFERIMENTO do postulado de mov. n. 15604129. Oportunamente, 

concluso. Intime-se.Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 26 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010755-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010755-60.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FATIMA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. I – 

Compulsando detidamente o feito, verifico que a requerida não fora 

devidamente intimada da sentença proferida nos autos. Sendo assim, a fim 

de não causar prejuízo às partes, procedo, nesta oportunidade, à 

INTIMAÇÃO da REQUERIDA para CIÊNCIA do teor da SENTENÇA de ID. 

2997709 e via de consequência, ABRA-SE PRAZO para interposição de 

recurso, no prazo legal; II – Após, INTIME-SE o autor para que, requeira o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias; III – Decorrido o aludido 

prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010141-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALES FERREIRA ESTOCO (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010141-43.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA 

- EPP RÉU: TALES FERREIRA ESTOCO Vistos, etc. I - DEFIRO o pedido da 

parte requerente, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para que 

informe novo endereço da parte requerida, eis que restou infrutífera a 

tentativa de citação/intimação; II - Com efeito, designe nova data para 

audiência de conciliação e, para tanto, expeça-se novo mandado de 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006504-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M C INDUSTRIA OPTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006504-84.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BALI OTICAS LTDA - EPP 

REQUERIDO: M C INDUSTRIA OPTICA LTDA - ME Vistos, etc. I – De 

proêmio, determino que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos; II - Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. IV – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010388-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010388-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELIAS SILVA DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Pelo petitório de ID. 16178389 a parte requerente COMUNICA o 

NÃO CUMPRIMENTO da decisão interlocutória proferida por este Juízo em 

ID nº. 16092471. Transcrevo: “DEFIRO a tutela específica DETERMINANDO 

o IMEDIATO RELIGAMENTO do SERVIÇO de ENERGIA ELÉTRICA da 

Unidade Consumidora 6/1961258, ao passo que determino a INTIMAÇÃO 

da requerida para que cumpra a presente decisão, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas”. Diante disso, DETERMINO: I - INTIME-SE a requerida para 

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, CUMPRA a obrigação fixada 

na decisão interlocutória, sob pena de multa diária pelo descumprimento da 

obrigação no importe de R$ 1.000,00 (mil) reais, nos termos do art. 536, 

§1º, do CPC/2015; II – Por derradeiro, em hipótese de descumprimento da 

presente decisão, tornem os autos conclusos para análise do pedido 

subsidiário de ID. 16178389. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Expeça-se o necessário. Intime-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008660-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEUDO DE MACEDO SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1008660-11.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006251-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CASTRO KLETTKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1006251-96.2017.8.11.0015 Valor da causa: 

$7,960.00 POLO ATIVO: Nome: MARCOS CASTRO KLETTKE Endereço: 

RUA DOS UIRAPURUS, 580, - DE 546/547 AO FIM, JARDIM DAS NAÇÕES, 

SINOP - MT - CEP: 78556-414 POLO PASSIVO: Nome: EXPRESSO SAO 

LUIZ LTDA Endereço: DOS FERROVIARIOS, SN, CHACARA 01, 

ESPLANADA ANICUNS, GOIÂNIA - GO - CEP: 74433-090 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. SINOP, 26 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009794-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI INOCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009794-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SIDNEI INOCENCIO 

REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. A parte reclamante pugna pela 

antecipação dos efeitos da tutela com o fito de ver suspenso o protesto 

realizado pela demandada, ao argumento de que o débito protestado foi 

devidamente quitado, conforme documentos juntados. Pois bem. De 

proêmio, é imperioso consignar que os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC, respondendo por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal, conforme arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao 

provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os institutos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. Perscrutando os autos, entendo 

presentes os requisitos constantes no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que ensejam a concessão da medida pleiteada, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano. Quanto à 

probabilidade do direito, analisando os documentos acostados à inicial, 

resta afastada, ao menos por ora, a legitimidade da permanência do 

protesto, eis que o débito é contestado pelo reclamante, o que torna 

absolutamente verossímil a sua versão de que efetuou o pagamento, 

conforme documentos juntados Quanto ao perigo de dano, ante os 

notórios prejuízos decorrentes da manutenção do protesto na vida de 

qualquer indivíduo, é de rigor o deferimento da antecipação da tutela para 

o fim de determinar a imediata sustação dos efeitos do protesto em 

relação ao débito objeto desta ação, ressalvando-se, contudo, que pode 

haver a revogação da medida liminar a qualquer tempo (CPC, art. 296) e 

até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, sem qualquer prejuízo ao banco reclamado. Assim, 

preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar 

requestada comporta deferimento, eis que evidenciados a probabilidade 

do direito e o perigo de dano. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especiftica DETERMINANDO a SUSPENSÃO DOS EFEITOS do protesto 

objeto do feito. 2. EXPEÇA-SE ofício ao CARTÓRIO DE 2° OFÍCIO 

EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SINOP/MT, solicitando o cumprimento 

da presente decisão. 3. Considerando que já foi expedida a carta de 

citação e intimação para a requerida, AGUARDEM-SE os autos em cartório 

até a realização da audiência de conciliação. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007258-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELY TAUANI LORINI SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007258-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NATIELY TAUANI LORINI 

SIMIONI REQUERIDO: A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, 

aduz a requerente que firmou com a requerida contrato de compra e 

venda de um lote urbano, todavia, devido ao aumento nos valores das 

parcelas, que sustenta exorbitante, se viu incapaz de dar prosseguimento 

ao negócio, razão pela qual comunicou a requerida para realizar a 

rescisão do negócio. Sustenta que desde 16.07.2016 (distrato) até o 

presente momento a autora não recebeu nenhum valor a título de 

restituição dos valores pagos à Imobiliária Ré, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela, para que a requerida restitua a importância de 50% 

do valor já pago, com o desconto de 10% referente às taxas 

administrativas. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve 

corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for 

julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de 

definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. In casu, 

analisando as alegações da parte requerente, conjugadas com os 

documentos trazidos com a inicial, não vislumbro, nesta sede de cognição 

sumária, a existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da 

tutela antecipada. Ademais, o pleito formulado em sede de tutela 

confunde-se com o mérito da demanda, sendo imprescindível a dilação 

probatória para análise do pedido. Logo, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, diante da ausência, por ora, dos requisitos previstos no artigo 

300 do NCPC. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. Designe-se audiência de conciliação e cite-se a parte 

Reclamada para comparecimento em audiência, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fato alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), bem 

como a ausência da parte reclamante implicara em extinção e 

arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Cumpra-se, 

servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO 

DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007255-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENOIR SIMIONI (REQUERENTE)

NILVA LORINI SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007255-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GENOIR SIMIONI, NILVA 

LORINI SIMIONI REQUERIDO: A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - EPP Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os 

elementos que entende necessários à comprovação de suas alegações. 

Em síntese, aduz os requerentes que firmaram com a requerida contrato 

de compra e venda de um lote urbano, todavia, devido ao aumento nos 

valores das parcelas, que sustentam exorbitante, se viram incapaz de dar 

prosseguimento ao negócio, razão pela qual comunicaram a requerida 

para realizar a rescisão do negócio. Sustentam que desde o distrato até o 

presente momento os autores não receberam nenhum valor a título de 

restituição dos valores pagos à Imobiliária Ré, razão pela qual pugnam pela 

concessão da tutela, para que a requerida restitua a importância de 50% 

do valor já pago, com o desconto de 10% referente às taxas 

administrativas. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve 

corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for 

julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de 

definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. In casu, 

analisando as alegações da parte requerente, conjugadas com os 

documentos trazidos com a inicial, não vislumbro, nesta sede de cognição 

sumária, a existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da 

tutela antecipada. Ademais, o pleito formulado em sede de tutela 

confunde-se com o mérito da demanda, sendo imprescindível a dilação 

probatória para análise do pedido. Logo, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, diante da ausência, por ora, dos requisitos previstos no artigo 

300 do NCPC. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. Designe-se audiência de conciliação e cite-se a parte 

Reclamada para comparecimento em audiência, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fato alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), bem 

como a ausência da parte reclamante implicara em extinção e 

arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Cumpra-se, 

servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO 

DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007664-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO JOSE DE LIMA NETO (REQUERENTE)

DEUZENE BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007664-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADOLFO JOSE DE LIMA 

NETO, DEUZENE BRITO DA SILVA REQUERIDO: A M 3 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que 

a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo 

os elementos que entende necessários à comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz os requerentes que firmaram com a 

requerida contrato de compra e venda de um lote urbano, todavia, devido 

ao aumento nos valores das parcelas, que sustentam exorbitante, se 

viram incapaz de dar prosseguimento ao negócio, razão pela qual 

comunicaram a requerida para realizar a rescisão do negócio. Sustentam 

que desde o distrato até o presente momento os autores não receberam 

nenhum valor a título de restituição dos valores pagos à Imobiliária Ré, 

razão pela qual pugnam pela concessão da tutela, para que a requerida 

restitua a importância de 50% do valor já pago, com o desconto de 10% 

referente às taxas administrativas. Pois bem. Sabe-se que a tutela de 
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urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado 

se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os 

contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. In casu, 

analisando as alegações da parte requerente, conjugadas com os 

documentos trazidos com a inicial, não vislumbro, nesta sede de cognição 

sumária, a existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da 

tutela antecipada. Ademais, o pleito formulado em sede de tutela 

confunde-se com o mérito da demanda, sendo imprescindível a dilação 

probatória para análise do pedido. Logo, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, diante da ausência, por ora, dos requisitos previstos no artigo 

300 do NCPC. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. Designe-se audiência de conciliação e cite-se a parte 

Reclamada para comparecimento em audiência, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fato alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), bem 

como a ausência da parte reclamante implicara em extinção e 

arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Cumpra-se, 

servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO 

DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013701-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013701-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GUSTAVO DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos, etc. Através do 

petitório de ID. 12284306, a parte requerente postula pela inclusão de 

ROBERTO RIZOTTO ME no polo passivo do presente feito. Pois bem. 

Considerando que a parte requerida BV INCORPORAÇÃO LTDA manifesta 

sua aquiescência com a inclusão (ID. 15064510), bem como não vislumbro 

óbice ao pedido, DEFIRO o pleito e DETERMINO: I – Proceda à Secretaria de 

Vara com a INCLUSÃO do requerido ROBERTO RIZOTTO ME, consoante 

qualificação declinada em ID. 12284306; II – Após, Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, bem como, intime-se o reclamante, para comparecimento 

na audiência de conciliação a ser designada de acordo com a pauta deste 

Juízo, INTIMANDO-SE as partes para comparecimento; III - Advirto que, o 

não comparecimento do reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, o não comparecimento, 

implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95); IV - Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar em 5 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Serve a 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e Intime-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 26 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008176-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIS DAGHETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008176-93.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GILMAR LUIS DAGHETTI 

REQUERIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que as partes resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo acostado nos autos. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos, constato que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 

9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da 

Lei 9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das partes 

da sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do 

FONAJE. Proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias, expedindo o competente ALVARÁ, caso seja 

necessário. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 26 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320075 Nr: 3112-22.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERICA DA SILVA SOUSA, CLEITON PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 Código n° 320075

Vistos,

 Inicialmente, não obstante o réu CLEITON PEREIRA DOS SANTOS tenha 

manifestado o desejo de não recorrer da sentença (fl. 373), é sabido que, 

no caso de divergência entre o réu e seu defensor quanto à conveniência 

de interposição de recurso, deve prevalecer a vontade da defesa técnica, 

com fundamento na súmula 705 do STF .

 Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso 

de Apelação interposto pela Defesa dos réus (fl.359), pelo que determino 

a remessa dos autos à Defesa para oferecimento das razões recursais.

Em seguida, intime-se o Ministério Público para que, querendo, ofereça 

contrarrazões no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 228941 Nr: 5003-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERREIRA, BRUNO FERREIRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, JOSÉ MAGALHÃES PINHEIRO - OAB:20847

 Código n° 228941

Vistos,
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 Considerando o teor da certidão retro, a fim de evitar possível alegação 

de nulidade, intime-se o acusado Bruno Ferreira da Costa para que, se 

assim desejar, constitua novo advogado ou, caso alegue não ter 

condições financeiras para tanto, informe-o de que será assistido pela 

Defensoria Pública.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 316356 Nr: 474-16.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIONEY JUNCKES, ADMIR ANTONIO MARCA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:

 Código n° 316356

Vistos,

 Trata-se de pedido formulado por GIONEY JUNCKES, no qual requer 

autorização para viajar para a cidade de Jaraguá do Sul/SC, onde se 

localiza seu domicílio eleitoral, a fim de cumprir com seu dever/direito de 

voto no segundo turno das eleições.

É o necessário relatório.

Decido.

Da análise dos autos, entendo que o pleito deve ser deferido. O 

requerente pugna pela autorização para viajar para a cidade de Jaraguá 

do Sul/SC, onde se localiza seu domicílio eleitoral para cumprir com seu 

dever/direito de votação no segundo turno das eleições, retornando para 

esta urbe na data de 31/10/2018, conforme documentos colacionados aos 

autos (fls. 94/97).

Sendo assim, autorizo o indiciado GIONEY JUNCKES a viajar e permanecer 

na cidade de Jaraguá do Sul/SC, pelo período requisitado, conforme as 

datas supra citadas.

 Finda a viagem, no prazo assinalado, deverá o requerente retornar e 

continuar o cumprimento das condições impostas como medida cautelar 

diversa da prisão em audiência (fl. 38/39).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 336082 Nr: 13551-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL SLOWINSKI MONTEZUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao feito. Por 

conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se no 

dia 14/01/2019, às 13h30min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação, defesa e sucessivamente realizado o 

interrogatório do acusado. Do pedido de revogação da prisão preventiva 

No caso em tela, tem-se que a prisão preventiva decretada em desfavor 

do acusado fora realizada em observância às disposições legais. O ato 

demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que 

existem motivos para a decretação da prisão, conforme destacado no 

decisum proferido em audiência de custódia às fls. 62/63. Dessa forma, 

consigno que não se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica após a 

decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. [..] Assim, 

considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos 

novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos 

ensejadores da prisão, mantenho a prisão preventiva do acusado ISMAEL 

SLOWINSKI MONTEZUMA. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário para a realização da audiência designada nesta data. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, HELLEN HELLAN BRANDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN HELLAN BRANDONI - 

OAB:25346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, Erick Rafael da Silva Leite - 

OAB:24538/0

 Ação Penal nº: 14059-72.2017.811.0015 309068 (Cód. 309068) Sendo 

assim, entendo que configurado os pressupostos necessários para 

manutenção da prisão preventiva da denunciada. Em relação a 

materialidade e aos indícios de autoria, este juízo muito bem explanou na 

decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, vez que podem 

ser extraídos face aos esclarecimentos advindos das declarações 

prestadas perante a Autoridade Policial, demais documentos juntados ao 

feito e ainda pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. 

No tocante à necessidade de se garantir a ordem pública e conveniência 

da instrução criminal, fundamentos pelos quais foi decretada a prisão 

preventiva ora objurgada, não provém de simples abstrações, suposições 

ou presunções, como aduziu a defesa, tendo sido inclusive devidamente 

delineada na decisão que a decretou (fls. 567/571) No que tange a 

argumentação de que o acusado tão somente praticou o delito de 

ocultação de cadáver, ressalto que a instrução processual ainda não se 

findou, de modo que temerário concluir dessa forma de maneira tão 

prematura. Registro, ainda, que na ocasião da pronúncia, tais argumentos 

serão novamente sopesados, ocasião que, por imperativo legal, será 

novamente analisada a necessidade de manutenção do decreto cautelar. 

Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, 

explicitados na decisão que a decretou (fls. 567/571), permanecem 

presentes, não sendo o caso de sua revogação. Dessa forma, 

considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos 

novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos 

ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos 

acusados CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO DOS SANTOS, 

JOSE GRACILIANO DOS SANTOS com fundamento no art. 312 do CPP. 

Notifique-se o Ministério Público, Assistente de Acusação e Defesa. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 336082 Nr: 13551-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL SLOWINSKI MONTEZUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 De igual modo, defiro o requerimento formulado no item 03 de fl. retro, 

devendo constar no mandado de citação que em caso de procedência do 

processo penal, poderá a sentença condenatória fixar um "valor mínimo 

para reparação dos danos causados pela infração, considerando os 

prejuízos sofridos pelos ofendidos” (art. 387, inciso IV do Código de 

Processo Penal).Quanto aos aparelhos celulares apreendidos (fl. 11), 

intimem-se as vítimas para que procedam a restituição dos bens, desde 

que comprovada a propriedade, no prazo de 90 dias. Após o prazo 

assinalado, verificando que os referidos objetos não interessam aos 

autos, tampouco são passíveis de restituição, desde já, determino a 

destruição destes bens, na hipótese de ausência de requerimento das 

partes, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código 

Penal.Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 177536 Nr: 13343-21.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAEL PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO SINOP - OAB:

 Vistos,

Inicialmente, não obstante o réu tenha manifestado o desejo de não 

recorrer da sentença (fl. 119), é sabido que, no caso de divergência entre 

o réu e seu defensor quanto à conveniência de interposição de recurso, 

deve prevalecer à vontade da defesa técnica, com fundamento na súmula 

705 do STF .

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso 

de Apelação interposto à fl. 112.

Dê-se vista à Defesa para oferecimento das razões recursais.

Em seguida, intime-se o Ministério Público para que, querendo, ofereça 

contrarrazões no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 202366 Nr: 4806-65.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA MARTINS, JÚLIO ALBERTO 

PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCOS BATISTA 

ALABARCES - OAB:8254-MT, Silvan Auri Bertocello - 

OAB:OAB/MT16688, SILVAN AURI BERTONCELLO - OAB:16.688/O-MT

 É o breve relato.Fundamento e Decido.Referente ao acusado JÚLIO 

ALBERTO PEREIRA PINTO, determino a suspensão do processo, bem 

como do curso do prazo prescricional na forma do artigo 366 do CPP, uma 

vez que o réu, apesar de devidamente citado via edital conforme consta 

nas (fls. 98/99), não compareceu nem constituiu advogado. Os autos 

deverão permanecer no arquivo provisório até a data de 23/10/2022, ou 

até o comparecimento do acusado. Não antevejo a necessidade de 

produção antecipada de provas, pelo que aguarde o feito no arquivo 

provisório. Quanto ao acusado PAULO DA SILVA MARTINS alega este que 

o Ministério Público ofereceu a denúncia com base apenas em imputações 

vagas e imprecisas. Aduz, ainda, que a denúncia não se encontra 

alinhada à legislação processual penal vigente, igualmente, que não 

individualiza a conduta dos denunciados. Portanto, tenho que a preliminar 

suscitada não merece ser acolhida uma vez que a conduta dos acusados 

encontra-se devidamente delineada na denúncia de fls. 04/05-v, conforme 

preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal.Os indícios de autoria, 

por sua vez, não obstante os argumentos da defesa, restam 

suficientemente demonstrados, ressaltando que nessa fase processual 

basta o lastro probatório mínimo, vez que a análise mais aprofundada das 

provas será realizada em momento oportuno, qual seja, após o término da 

instrução processual.Tendo em vista que não há hipótese de absolvição 

sumária, bem como que os demais argumentos se confundem com o 

mérito da ação penal e, portanto, deverão ser analisados em momento 

oportuno, designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se no dia 

27/02/2019, às 14h30m, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas 

de acusação e defesa.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 257058 Nr: 1986-05.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN HENRIQUE SOARES INHENGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Vistos,

 Considerando o teor do ofício n° 3994/2018/GAB/PGJ, verifico que resta 

prejudicada a realização da audiência de Instrução e Julgamento outrora 

aprazada, uma vez que o representante do Ministério Público estará 

participando, como palestrante, do evento de gestão de competência “MP 

MT Experience 2018”, que realizar-se-á na capital Cuiabá/MT.

Dessa forma, redesigno a audiência de Instrução e Julgamento para o 

di05/11/2018 às 15h30min.

Por fim, indefiro o requerimento da expedição de ofícios às operadoras de 

telefonia, uma vez que a localização do endereço atual do acusado pode 

ser efetivada por outros meios, que não possuem limitação legal, desde 

que efetivada dentro de lapso de tempo razoável, o que torna despicienda 

a expedição de ofícios a empresas de telefonia ,móvel.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 302003 Nr: 9613-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA, 

JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Código n° 302003

Vistos,

 Não obstante a certidão de intempestividade de fl. 175, resta sedimentado 

entendimento pelo STJ no sentido de que, apresentado o termo de 

apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões 

recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do 

recurso.

Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a 

presente apelação interposta pelo acusado Johnny Dutra de Anchieta à fl. 

160, pelo que intime-se a advogada constituída pelo referido acusado, 

para que apresente as competentes razões de recurso.

Em tempo, de igual sorte, presentes os pressupostos de admissibilidade, 

recebo a presente apelação interposta pelo acusado Welinton Gabriel da 

Silva Lacerda à fl. 566, consigno que as razões já encontram-se 

encartadas aos fólios às fls.567/569.

Assim, com o aporte das razões do acusado Johnny Dutra de Anchieta, 

intime-se o apelado para que, querendo, ofereça contrarrazões no prazo 

legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 169856 Nr: 4976-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR CRISTIANO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para initimar o d. advogado para 

que no prazo legal se manifeste nos termos do art. 422 do CPP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 339389 Nr: 15661-64.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TAUANI DA SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 339389

Vistos.

Diante dos documentos juntados à fl. 10, renove-se vista dos autos ao 

Ministério Público e, após, imediatamente conclusos.

Sinop, 26 de outubro de 2018.
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Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 330984 Nr: 10068-54.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS JOSE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060

 MPU - Código Apolo 330984

Vistos.

Diante da petição às fls. 62/74 e dos documentos de fls. 76/112, 

renove-se vista dos autos ao Ministério Público e, após, imediatamente 

conclusos.

Sinop, 26 de outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 337171 Nr: 14197-05.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LUBAWSKI MACHADO, JESSICA DE 

SOUZA GONÇALVES BURITI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT, PAULO ROBERTO RONDON SILVA - OAB:MT nº 

19.519-0

 Não havendo a arguição de exceções ou preliminares, com fundamento 

no artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em 26.9.2018 (fls. 04/05), dando os denunciados Willian 

Lubawski Machado e Jessica de Souza Gonçalves Buriti como incursos 

nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para 

29.11.2018, às 16:45 horas.

Citem-se os réus, requisitando o réu preso à direção da penitenciária local.

Intimem-se o Ministério Público, o advogado constituído e as testemunhas, 

observando-se o disposto nos artigos 221, § 3º, 370, § 4º, do CPP c.c. 

661, II, III, 980, § 4º e 1.686, III, da CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 338378 Nr: 15019-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR MENDES SARATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, JIUVANI LEAL - OAB:24645-O/MT, KARINA ROMÃO 

CALVO - OAB:19370/MT

 Cumprido o objeto da presente, devolva-se ao Juízo de origem, com as 

baixas e anotações necessárias.

Saem intimados os presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 306684 Nr: 12731-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE TEIXEIRA DA COSTA, 

CLEITON SILVA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT, JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA - 

OAB:MT-22806/O

 CERTIFICO QUE INTIMO os advogados dos réus da decisão a seguir 

"Diante disso, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 01.12.2017 

(fls. 196/197) – notadamente quanto à intimação da defesa dos acusados 

para apresentar alegações finais, por memoriais.

Por fim, certifique-se se os réus estão cumprindo as medidas cautelares, 

uma vez que não há comprovação alguma nos autos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 289560 Nr: 1962-40.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogado do réu para, no prazo legal, 

apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 331127 Nr: 10180-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VINICIUS DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que intimo o advogado do requerente para, em 05 

dias, manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321243 Nr: 3876-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR SANTANA FRANÇOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 Defiro o pedido de juntada de substabelecimento, conforme requerido pelo 

advogado de defesa.

Encerrada a instrução, em observância ao artigo 403, § 3º, do CPP, dê-se 

vista às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para 

apresentarem memoriais.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem intimados os presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 309117 Nr: 14102-09.2017.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão lavrada pela escrivã da Primeira Vara 

Criminal local em 15.12.2017 (fls. 13/14), informando que o aparelho 

celular objeto do presente pedido de restituição já foi restituído ao 

requerente nos autos da Ação Penal Pública cód. 306684, em apenso, 

resta caracterizado o exaurimento da pretensão.

 Diante disso, determino o arquivamento dos autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se e intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 331127 Nr: 10180-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VINICIUS DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DEFIRO restituição da “Motocicleta Honda – CG 160 FAN PLACA 

QBJ4238, de cor prata, ano de fabricação 2016 e modelo 2016, CHASSI 

9C2KC2200GR073130” ao requerente Vinicius da Silva Alves, mediante 

termo nos autos, com relação exclusivamente à apreensão judicial, 

ficando a efetiva entrega do bem condicionada à quitação dos débitos 

junto aos órgãos competentes.Traslade-se cópia desta sentença para os 

autos da Ação Penal Pública Cód. 303641, em apenso, após, 

arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 268064 Nr: 8434-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ARAÚJO VOGEL, MICHELE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, considerando que consta na certidão do Oficial e no 

termo de apelação que a reeducanda pretende recorrer da sentença, que 

INTIMO o (a) advogado (a) da sentença e para, no prazo legal, manifestar, 

querendo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244257 Nr: 14598-09.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOAQUIM DA SILVA NETO, THALITA DA 

SILVA LUZ, RENATO RESCHKE, ACEBINO JOSIAS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, LEONARDO PAULI GONÇALVES - OAB:14286/MT, LUIS CARLOS 

B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT, 

RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:20017/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADOS OS RÉUS Thalita da Silva Luz e Renato Reschke, 

na pessoa de seus advogados(as) para que efetuem, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

171,03(Cento e setenta e um reais e três centavos), sob pena de restrição 

do nome da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 125,62(cento e vinte e cinco reais e sessenta e dois 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 45,41(quarenta e cinco reais e 

quarenta e um centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento. 

Advertência: referido (s) valor (es) poderá (ão) sofrer alteração (ões) em 

virtude do tempo decorrido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 337160 Nr: 14186-73.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEIDE AZANHA DE SOUZA, CLAUDINEI 

JOSE DOS SANTOS CEZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Não havendo a arguição de exceções ou preliminares, com fundamento 

no artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em 26.9.2018 (fls. 04/05), dando os denunciados 

Claudinei Jose dos Santos Cezari e Edileide Azanha de Souza como 

incursos nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para 

29.11.2018, às 15:30 horas.

Citem-se os réus, requisitando o réu preso à direção da penitenciária local.

Intimem-se o Ministério Público, o advogado constituído e as testemunhas, 

observando-se o disposto nos artigos 221, § 2º, 370, § 4º, do CPP c.c. 

661, II, 980, §§ 2º e 4º e 1.686, II, da CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 325581 Nr: 6712-51.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES RODRIGUES FIN, LUCAS PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Em que pesem as razões esposadas pelo denunciado Lucas Pereira da 

Silva na defesa preliminar apresentada em 17.7.2018 (fls. 58/68), 

constata-se a existência de materialidade e indícios suficientes da autoria 

delitiva, havendo, portanto, justa causa para o exercício da Ação Penal.

Diante disso, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, com 

fundamento no art. 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia oferecida 

pelo Ministério Público em 15.5.2018 (f. 04/05), dando os denunciados 

como incursos nos arts. 33, “caput” e 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para 

27.11.2018 (terça-feira), às 14:45 horas.

Citem-se os réus e intimem-se o Ministério Público, a Defensoria Pública, o 

advogado constituído e as testemunhas, observando-se o disposto nos 

artigos 221, § 3º, 351, 370, §§ 1º e 4° do CPP c.c. 980, § 1º, 1.686, III da 

CNGCGJ/MT.

Promova-se o cadastramento do advogado Névio Pegoraro, OAB/MT 

6.904-B, para futuras intimações, devendo o referido causídico, em 05 

(cinco) dias, apresentar instrumento de mandato (art. 5º, Lei nº 8.906/94).

Considerando que a denunciada Lurdes Rodrigues Fin reside na comarca 

de Sorriso/MT (f. 15), expeça-se carta precatória para interrogatório da 

acusada, intimando-a, no mesmo ato, acerca da audiência de instrução 

designada nesta comarca.

Requisite-se o réu preso (Lucas Pereira da Silva), à direção da 

penitenciária local.

Cumpra-se e intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Informação

 Processo n. º 7766-19.2003.811.0002 – CÓDIGO 62329

 INTIMAÇÃO DA DRª MARIA AMÉLIA MASTROROSA VIANNA, OAB/MT 

N.º16.555/A, para que tome ciência que o processo n. º 

7766-19.2003.811.0002 – CÓDIGO 62329, da Quarta Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 278, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 22/10/2018.

Intimação

Processo n. º 6920-31.2005.811.0002 – CÓDIGO 84924

 INTIMAÇÃO DO DR. GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN, OAB/MT N.º 9.299, 

para que tome ciência que o processo n. º 6920-31.2005.811.0002 – 

CÓDIGO 84924, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 84924, encontra-se disponível 

na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 19/10/2018.
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Processo n. º 14189-14.2011.811.0002 – CÓDIGO 272478

 INTIMAÇÃO DO DR. Marcelo Barbosa Teixeira de Magalhães, OAB/MT 

N.º6882, para que tome ciência que o processo n. º 

14189-14.2011.811.0002 – CÓDIGO 272478, da Terceira Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 783, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 23/10/2018.

Processo n. º 0001974-74.2009.811.2002 – CÓDIGO 221681

 INTIMAÇÃO DO DR. JACKSON MÁRIO DE SOUZA, OAB/MT N.º4635, para 

que tome ciência que o processo n. º 0001974-74.2009.811.2002 – 

CÓDIGO 221681, Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 517, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 19/10/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002263-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARK JAKSON PONCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Trata-se de pedido AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

postulado por MARK JAKSON PONCE DA SILVA, alegando que ao solicitar 

a segunda via de sua Certidão de Nascimento, ocorreu um erro material 

em seu prenome “JAKSON”, pois veio acrescido da letra “C, constando 

erroneamente como ‘JACKSON’. Requer, assim, a procedência do pedido 

para retificar em seu assento de nascimento, para retirar a letra C do 

nome JACKSON, passando a constar JAKSON. Juntou documentos 

comprovando o equívoco encontrado em sua 2ª via da certidão de 

nascimento. O Ministério Público se manifestou favorável ao deferimento 

do pedido, conforme parecer de Id. nº 14551351. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de pedido de retificação de registro de 

nascimento, alegando que ao solicitar a segunda via, a mesma veio com 

erro material em seu prenome “JAKSON”, pois veio acrescido da letra “C, 

constando erroneamente o nome ‘JACKSON’. De fato, da análise dos 

documentos que instruem a inicial, confrontando a 2ª via da Certidão de 

Nascimento do Requerente com seus outros documentos de identificação, 

como a sua Carteira de Identidade, Título de Eleitor e CPF, denota-se que 

realmente houve erro na confecção da 2ª Via de sua Certidão de 

Nascimento, uma vez que o prenome correto é “JAKSON”, e não 

“JACKSON”. Dessa forma, tratando-se de eventual erro material, a 

retificação presta-se tão somente a assegurar a autenticidade e espelhar 

a veracidade nos documentos pessoais do requerente, individualizando-a 

corretamente, não tendo o fim de ocasionar prejuízos a terceiros. Assim, 

deve ser deferido o pedido inicial para retificar o nome do autor em seu 

assento de nascimento, constando seu nome correto. Pelo exposto, nos 

termos do § 4º, art. 109, da Lei nº 6015/73, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO formulado nesta Ação de Retificação de Assento de nascimento 

para DETERMINAR a expedição do competente mandado ao 2º Serviço 

Notarial de Várzea Grande, para que providencie a retificação no assento 

de nascimento, para então constar o prenome correto do requerente como 

sendo MARK JAKSON. Sem custas por ser o requerente beneficiário da 

justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de 

litigiosidade. Dê ciência ao Ministério Público,. Após o trânsito em julgado e 

apresentado e entregue ao requerente a certidão devidamente retificada, 

arquivem-se com as devidas baixas e anotações. Expeça-se o 

necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 254948 Nr: 13073-07.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ALVES SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SINGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:, FERNANDO ARIMA - OAB:97966/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAN LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA ( UNIVAG) - OAB:8.777, AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT7099, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - OAB:12120, 

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:8004

 Certifico que, nesta data retifiquei no sistema Apolo os advogados da 

parte requerida, conforme procuração (fls. 136). Pelo exposto, encaminho 

matéria para a imprensa referente a r. decisão para que:

 I- Manifestem-se as partes, por seus procuradores e no prazo de 10 

(dez) dias, acerca no laudo de avaliação juntado aos autos.

II- À despeito da determinação acima, intime-se a parte ex adversa para 

que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do petitório de fl. 143.

III- Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 301735 Nr: 22494-50.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO MARCIMIANO DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILSON DA SILVA MIRANDA, MARAISA DA 

SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO COSTA E 

SILVA - OAB:13.752/MT, CLAUDIA SODRÉ DE MORAES - OAB:17.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA 

FARIAS - OAB:16626-MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801

 Vistos.

 I- Intimem-se Marilson da Silva Miranda e Maraisa da Silva Miranda, 

pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a promoverem o andamento 

do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser 

resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Intime-se também o advogado, via DJE.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 404521 Nr: 13647-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, LUCAS BERNARDINO - OAB:MT 12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

NOEDYL DE ARRUDA, já qualificado nos autos, opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, pretendendo obter efeito modificativo da sentença 

proferida à fl. 82.

 Certidão informando que os Embargos Declaratórios foram interpostos 

fora do prazo legal (fl. 87).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que a sentença foi 

disponibilizada no DJE nº 10289, de 6/7/2018 e publicada no dia 9/7/2018, 

onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: 

Fabiano Alves Zanardo – OAB/MT n.º 12770 e Lucas Bernardino – 

OAB/MT 12.027, representando o polo passivo.

O artigo 1.023, do CPC, é incisivo ao dispor:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo..”

O prazo para interposição dos embargos iniciou em 10/7/2018, um dia 

após a publicação, encerrando-se em 16/7/2018.

 Correta a certidão de fl. 87, onde se registra que os Embargos 
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Declaratórios foram interpostos extemporaneamente, eis que 

apresentados em 17/7/2018 (fl. 85).

Dessa forma, DEIXO DE CONHECER dos presentes Embargos 

Declaratórios e, por consequência, permanece a sentença tal como 

lançada.

 Intimem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 429480 Nr: 520-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSH, MFH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:MT 10.246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - OAB:

 Certifico que, devidamente intimado por edital decorreu o prazo para o 

executado efetuar o pagamento, diante do exposto, intimo a parte 

exequente para que no prazo de 5(cinco) dias, manifeste-se, requerendo 

o que lhe aprouver.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001135-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVAN CAVALCANTE CO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001135-51.2017.8.11.0002. VISTOS etc. ELIVAN 

PEREIRA CAVALCANTE CÓ DA SILVA, qualificada, ajuizou AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO contra RAIMUNDO NUNES DA SILVA, também 

qualificado, aduzindo, em síntese, o que segue. Contraiu matrimônio com o 

requerido em data de 09/06/1984, sendo, o regime de bens, o da 

comunhão parcial. Da união advieram 03 (três) filhos, maiores idade. Não 

há bens a partilhar. Pugnou pelo decreto do divórcio. A petição inicial foi 

instruída com declaração de hipossuficiência e documentos. Ordem de 

remessa dos autos à Defensoria Pública, para encartar a certidão de 

casamento e o comprovante de consulta ao INFOSEG (Id. 4907899), o que 

fora feito (Id. 6153531). Manifestação da parte autora (Id. 6805981), 

pugnando pela citação do requerido por edital, o que fora deferido (Id. 

7333890). Citação do requerido por edital (Id. 9458847/10528194). 

Contestação por negativa geral (Id. 11234318). Impugnação à contestação 

(Id. 11649948). Deixo de colher manifestação ministerial, eis que não 

debatidas nestes autos as questões pertinentes aos menores de idade. É 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº.66, de 2010.) Em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O requerido foi citado por edital. Não há óbice, pois, ao 

acolhimento do pedido. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do 

casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do 

mesmo artigo. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se 

que não bens a partilhar. A autora a voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja, ELIVAN PEREIRA CAVALNTE CÓ (Id. 6153531). Em seguida, 

arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004185-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA VIEIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON (REQUERIDO)

 

1004185-51.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) intimar a parte autora através 

de seu advogado para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra 

integralmente a determinação do ID 13746605 sob pena de extinção; 

Várzea Grande/MT, 26 de outubro de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005870-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

CRISTIANO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA Prazo do Edital: 10 Dias 

Expedido por ordem da MM. Juíza de Direito: Dr.ª Christiane da Costa 

Marques Neves. PROCESSO n. 1005870-93.2018.8.11.0002 Valor da 

causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: VITOR GABRIEL DA SILVA e CRISTIANO VINICIUS RODRIGUES DA 

SILVA POLO PASSIVO: SONIA APARECIDA DA SILVA Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s): A quem possa interessar SENTENÇA: DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO de SONIA APARECIDA DA SILVA, qualificada nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como seus curadores seus filhos, os requerentes, Srs. VITOR GABRIEL 

DA SILVA E CRISTIANO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, também 

qualificados nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado a interditanda. Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos 

artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela 

rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, 

na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo de 

curatela compartilhada definitiva, podendo assinar individualmente. Isentos 

de custas. Registre-se. Sentença publicada em audiência. As partes saem 

devidamente intimadas. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se” 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 2018. Nercy Anchieta 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003650-25.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

EDNA VANESSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

Dados do processo: Processo: 1003650-25.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; 

Partes do processo: REQUERENTE: EDNA VANESSA SILVA REQUERIDO: 

JOANA FERREIRA DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): A QUEM 

POSSA INTERESSAR. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE QUEM POSSA 

INTERESSAR da sentença a seguir transcrita (...) Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, 

do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a 

INTERDIÇÃO do Sra. JOANA FERREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, 

por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida 

civil, com as limitações previstas no artigo 85, da Lei 13.146/2015, Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis nomeando como sua curadora sua filha, a requerente 

EDNA VANESSA SILVA, também qualificada nos autos, que deverá 

prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na 

forma da lei. Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 

92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Lavre-se o termo de curatela, 

necessária às providências que serão adotadas pela requerente, sem 

prejuízo do trânsito em julgado e posterior expedição de novo termo, em 

definitivo. Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do e. 

Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. P. 

R. I. Isento de custas. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edith Garcia, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 2018. NERCY ANCHIETA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003153-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

NADIR CANDIDA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUANA VERUSCA GALEANO (TESTEMUNHA)

ROBERTO BUENO DE MORAES (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO 10 DIAS Dados 

do processo: Processo: 1003153-11.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

954,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Tutela e 

Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EVA MOREIRA DA 

SILVA Parte Ré: EGIDIO PEREIRA DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) A QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: INTIMAÇÃO A 

QUEM POSSA INTERESSAR DA SENTENÇA A SEGUIR DESCRITA (...) 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a 

INTERDIÇÃO de EGIDIO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes 

os seus demais direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora 

sua filha, a requerente, Sra. EVA MOREIRA DA SILVA, também qualificada 

nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado ao interditando. Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos 

artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela 

rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, 

na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo de 

curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. Sentença publicada em 

audiência. As partes saem devidamente intimadas. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se”. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de 

Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY 

ANCHIETA , digitei. VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 2018. NERCY 

ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004255-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA 10 (DEZ) DIAS Dados do 

processo: Processo: 1004255-68.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: MARIA LUZIA 

PONCE MENDES Parte Ré: CRUZ PONCE NETO Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) A QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: DISPOSITIVO. Ante 

o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO de CRUZ PONCE NETO, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes 

os seus demais direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora 

sua filha, a requerente, Sra. MARIA LUZIA PONCE MENDES, também 

qualificada nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado ao interditando. Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos 

artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela 

rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, 

na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo de 

curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. Sentença publicada em 

audiência. As partes saem devidamente intimadas. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se”. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, NERCY ANCHIETA , digitei. VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 2018. 

NERCY ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005258-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SANTANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYANE SANTANA MEDEIROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA Prazo do Edital: 10 Dias 

Expedido por ordem da MM. Juíza de Direito: Dr.ª Christiane da Costa 

Marques Neves. PROCESSO n. 1005258-58.2018.8.11.0002 Valor da 

causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: LUCILENE SANTANA DE CAMPOS POLO PASSIVO: SOYANE 

SANTANA MEDEIROS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): A quem possa 

interessar SENTENÇA: DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil 

e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de 

SOYANE SANTA MEDEIROS, qualificada nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora sua filha, a 

requerente, Sra. LUCILENE SANTANA DE CAMPOS, também qualificada 

nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado a interditanda. Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos 

artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela 

rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, 

na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo de 

curatela definitiva. Isentos de custas. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 26 de outubro de 2018. Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001642-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONICE RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEUZA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENTA GINA DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

ELZA DOMINGAS DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PALMIRO ROSA DE MORAES (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA PRAZO 10 (DEZ) DIAS 

Dados do processo: Processo: 1001642-46.2016.8.11.0002; Valor causa: 

$880.00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Tutela e Curatela]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: DONICE 

RODRIGUES DE ALMEIDA Parte Ré: AMADEUZA RODRIGUES DE ALMEIDA 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A QUEM POSSA INTERESSAR 

SENTENÇA: (...)Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e art. 1.775, § 1º, do 

CC/2002, confirmo a decisão proferida em sede de antecipação dos 

efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

transferir a curatela definitiva da Sra. AMADEUZA RODRIGUES DE 

ALMEIDA à sua irmã, Sra. DONICE RODRIGUES DE ALMEIDA, que passará 

a ser curadora da interditada. P. R. I. Isento de custas. Inscreva-se a 

presente sentença no Cartório competente e publique-se na forma 

prevista no art. 755, § 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado e 

providências acima, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY 

ANCHIETA , digitei. VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 2018. NERCY 

ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 351300 Nr: 16799-47.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA-UNIVAG - OAB:

 FUNDAMENTO E DECIDO.Defiro a AJG à requerida.Presentes as 

condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das 

partes e interesse processual, possível o prosseguimento do feito em 

seus ulteriores termos. Em conformidade com o disposto no art. 357, 

incisos I a V, do CPC/2015, passo a fixar os pontos controvertidos e 

determinar as provas que serão produzidas em audiência de instrução e 

julgamento.As questões sobre as quais recairão as provas são: o melhor 

interesse dos infantes.Designo audiência de instrução e julgamento para 

data de 13 de Fevereiro de 2019, às 14 horas e 20 minutos.Intimem-se as 

partes para prestar depoimento pessoal.Autorizo a produção de prova 

testemunhal, devendo, o rol – que deve preencher os requisitos do art. 

450, do NCPC, abaixo transcrito -, ser apresentado no prazo de 15 dias a 

contar da intimação para audiência de instrução e julgamento (art. 357, § 

4º, do CPC).A intimação da testemunha deve ser realizada na forma do 

art. 455, também transcrito abaixo.(...).Expeça-se o necessário à 

realização do ato, intimando-se todos.Elabore-se estudo social na 

residência da requerida, expedindo-se carta precatória para tal 

fim.Intime-se a genitora para informar se mantém contato com seus filhos e 

se os teve em sua companhia durante as férias.Em caso negativo, confiro 

à genitora o direito de ter os filhos em sua companhia um final de semana 

por mês, na residência de sua genitora/avó materna, nesta cidade e 

durante metade das férias escolares de final de ano, quando os levará 

para sua casa.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 25 de Outubro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 372925 Nr: 21508-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA DA SILVA GODOY SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 istos etc. Designo nova data para advertência da requerida, Sra. Claudia, 

a respeito dos deveres da maternidade para data de 05 de Novembro de 

2018, às 15 horas. Determino que a requerida seja conduzida 

coercitivamente ao Fórum. Dispensado o comparecimento da parte autora, 

mas não do seu advogado. Na Os presentes saem intimados. Cumpra-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 431945 Nr: 2115-49.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GCDN, UCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320, MAISA PIRES VIDAL - OAB:21600/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2115-49.2016.811.0002.

Código nº. 431945.

VISTOS etc.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça deste Estado, verifiquei pelo 

processo nº. 2354-15.2000.811.0002 - código: 392052, que o Sr. 

Waltelemar Ventura Almeida Dantas foi posto em liberdade em data de 

12/12/2017.

Assim sendo, intime-se a parte autora, via Advogado, para indicar o atual 

endereço do requerido a fim de que este possa ser citado da presente 

demanda.

Com o aporte do endereço, cite-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 29 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 381436 Nr: 27831-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGDSC, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG- NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Ante o exposto, considerando a discordância da parte exequente com o 

pedido de parcelamento do débito feito pelo executado, bem ainda o 

parecer do Ministério Público, com fundamento no § 3º, do art. 528, do 

CPC, DECRETO a prisão civil do executado pelo prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias.Expeça-se mandado de prisão, devendo constar do mesmo o 

valor atualizado da dívida.O executado deverá ser mantido em local 

diverso dos presos comuns.O alvará de soltura será expedido somente 

com o pagamento integral da dívida em execução.Se a diligência restar 

infrutífera, encaminhe-se o mandado de prisão à Central de Capturas para 

o seu devido cumprimento.Oficie-se aos Cartórios de Registros de Imóveis 

desta comarca e Cuiabá-MT, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informem a este Juízo a existência de bens em nome do executado LUIS 

CARLOS DA SILVA CRUZ.Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

requisitando informação a respeito de saldo de FGTS e respectivo 

bloqueio, à título de penhora, até o valor em execução.Intime-se o credor, 

pela Defensoria Pública e o Ministério Público.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 25 de Outubro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 312132 Nr: 8227-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAP, NOEMIA ALVES AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI - OAB:170025

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320349 Nr: 16738-26.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA AUXILIADORA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FÁTIMA AUXILIADORA DA COSTA, Rg: 

2301747-3, Filiação: Manoel Claudio da Costa e Lucinda Campos Costa, 

brasileiro(a), casado(a), Telefone 9933-2745. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, II, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para o fim de exonerar o requerente JOSÉ MARIA DE CAMPOS 

de sua obrigação de prestar alimentos ao filho MAYKI SEBASTIÃO DA 

COSTA CAMPOS.P. R. I.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, bem ainda aos honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos), uma vez que não há condenação e 

o processo não chegou à fase instrutória.Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 31 de 

Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE 

DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thais Gabrielly Gleier, 

digitei.

Várzea Grande, 25 de outubro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 423716 Nr: 23940-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL ajuizada por 

ANA ATALLA VEGGI visando a inserção de sua naturalidade e seu nome 

de casada em seu registro de casamento.

O processo foi sentenciado, julgando procedente o pedido inicial (fls. 22).

Trânsito em julgado às fls. 25.

Novo requerimento da parte autora, agora pleiteando a inserção dos 

nomes de seus pais e de seus sogros em sua certidão de casamento, 

requerendo nova expedição de mandado de retificação de registro civil 

(fls. 26/31).

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou favoravelmente ao 

pleito da requerente (fls. 36).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que o pedido inicial foi julgado procedente, e não havendo 

aparentemente óbice para a concessão de novo pedido, defiro o pedido 

formulado às fls. 26/31, e determino a expedição de novo mandado de 

retificação de registro civil, para o fim de incluir no assento de casamento 

da autora, os nomes de seus pais, quais sejam: Natalio Atala e Elza 

Brizard e de seus sogros, quais sejam: Carlos Veggi e Leoncia Suarez, 

devendo, ainda providenciar nova certidão de casamento com as devidas 

correções.

Expeça-se o necessário.

Após, entregue a requerente a certidão devidamente retificada, arquive-se 

o feito com baixa na distribuição.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 25 de Outubro de 2018.
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CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 293622 Nr: 13620-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRRDM, JVRDM, LFRDM, FERNANDA RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIELSON DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324, 

YASMIN DE PINHO NOVO LO´PES - OAB:21.335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez )dias junte aos autos os copias ou informe o numerod dos 

documentos pessoais do executado com a finaldidade de expedir oficio a 

Caixa Econômica, sendo que so através do numero dos documentos 

pessoais a possibilidade de oficiar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 252398 Nr: 11523-74.2010.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CORSINO DA SILVA, ANA LUIZA DA SILVA 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER PINHO E 

SILVA/CURADOR/UNIVAG - OAB:10735, UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante para que no prazo 

de 10 (dez) dias cumpra as solicitações d PGE/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 211603 Nr: 7104-79.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MmrpJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246

 VISTOS etc.

Diante do acordo entabulado entre as partes (fls. 156/159), bem ainda a 

manifestação do Ministério Público (fls. 168), suspendo o curso do feito 

até o cumprimento integral do referido acordo.

Transcorrido o referido prazo, intime-se o exequente para informar aos 

autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação do credor no prazo acima estabelecido, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Advirto o executado de que o não cumprimento do acordo acarretará o 

prosseguimento do feito.

Recolha-se o mandado de prisão expedido.

Oficie-se para o desconto em folha de pagamento do executado (fls. 

158v, item “d”).

Exclua-se do relatório mensal.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 298804 Nr: 19369-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828/MT, MARIA NEIDE MORAES COSTA - OAB:OAB/MT 

15643-0, NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - OAB:21.559/O, 

RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 (...)Cite-se o executado, por Oficial de Justiça, para que comprove nos 

autos, no prazo de 15 dias, o pagamento de 50% da dívida contraída pelas 

partes em nome da genitora desta, conforme determinado em sentença.No 

tocante ao rito da coerção pessoal, cite-se o executado, por Oficial de 

Justiça, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito alimentar, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 

01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º do CPC).O executado deverá ser 

cientificado de que no valor do débito deverão ser incluídas as prestações 

que se vencerem até o efetivo pagamento. Nesse sentido o art. 323, do 

CPC e a súmula 309, do c. Superior Tribunal de Justiça.Com relação ao rito 

da expropriação, cite-se o executado, pessoalmente, por Oficial de 

Justiça, para efetuar o pagamento do valor da condenação da pensão 

alimentícia, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de dez por cento sobre 

o valor devido, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação (art. 523, do CPC).(...).Oficie-se requisitando informação a 

respeito de valor de FGTS em nome do executado.Defiro o pedido de fls. 

621, item “e”, para expedição de ofício ao INSS requisitando informações 

acerca de eventual vínculo empregatício do executado. Confirmando o 

vínculo empregatício, independentemente de nova determinação, oficie-se 

para desconto em folha de pagamento.Anote-se que o substabelecimento 

de fls. 658 foi conferido sem reservas, para intimação.Observe-se a 

prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 26 de Outubro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009487-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

ROSANGELA DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A 

(ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009487-61.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA DIAS DE MOURA, 

ROSANGELA DIAS DE MOURA REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

Vistos etc. Acolho a competência declinada e recebo o feito no estado em 

que se encontra. Trata-se de requerimento para expedição de Alvará 

Judicial nos termos da Lei 6.858/80, proposto por ADRIANA DIAS DE 

MOURA e OUTROS, para levantamento dos valores deixados em uma 

conta junto ao Banco do Brasil, da qual a de cujus EPONINA DIAS DE 

MOURA era titular. Denota-se dos autos através da certidão de óbito 

acostada no id n. 16013527– pág. 1, indicativos de que a de cujus deixou 

bens a inventariar, o que por certo inviabiliza a pretensão trazida alhures, 

face há vedação contida no art. 2.º da Lei 8.858/80. Destarte, DETERMINO 

que os requerentes procedam à emenda à inicial, nos termos do art. 321, 

do CPC/2015, trazendo aos autos, cópia da Certidão Negativa da 

Inexistência de Bens em nome da de cujus, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumprida a emenda a inicial, defiro o benefício da justiça gratuita, 

bem como determino que a secretaria deste Juízo proceda da seguinte 

forma: 1- Oficie ao INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), 

buscando informativos se há outros beneficiários/dependentes do de 
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cujus, o que também deverá ser informado no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar do recebimento da presente decisão; 2- Oficie o Banco do Brasil, 

requisitando demonstrativos de eventuais valores depositados em nome 

da de cujus EPONINA DIAS DE MOURA, devendo as informações 

solicitadas serem encaminhadas a este Juízo no prazo máximo de 30 

(trinta) dias do recebimento desta, sob pena de crime de desobediência na 

forma da lei (Art. 33 do CP). Instrua o ofício com cópia dos documentos da 

de cujus contidos na inicial, para subsidiar as informações solicitadas. 

Intime-se. Oficie-se. Com aporte aos autos, conclusos. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004326-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MUSSA (REQUERENTE)

PEDRO MUSSA NETO (REQUERENTE)

EDMILSON MUSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004326-70.2018.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO MUSSA NETO, LUIZ 

CARLOS MUSSA, EDMILSON MUSSA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE Acolho a competência declinada no decisório proferido no id. n. 

13427278, e recebo o feito no estado em que se encontra. Trata -se de 

pedido de Expedição de Alvará Judicial proposto por EDMILSON MUSSA e 

OUTROS, no qual visam o desmembramento do imóvel com matricula n. 

59.454 do CRI local, pois afirmam que possuem, respectivamente a 

proporção de 2/4, 1/4 e ¼, cada um, e o IPTU correspondente as áreas 

proporcionais do imóvel estão em nome de cada herdeiro. Afirmam que a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano se nega a proceder o 

desmembramento do referido imóvel, com base na Lei Municipal n. 

3.704/2011 (Lei de Parcelamento do Solo-Desmembramento). Diante disso, 

requerem a expedição do Alvará Judicial autorizando que a Prefeitura 

Municipal proceda o desmembramento do imóvel objeto desta ação, 

conforme memorial descritivo no plano de partilha estabelecido entre os 

herdeiros. É o relatório. Fundamento e decido. In casu, a via escolhida não 

é adequada ao desiderato dos autores, eis que de início porque o alvará 

judicial trata de jurisdição voluntária, o que por certo não é o caso dos 

autos, bem como o pedido de desmembramento de lote tem início com 

autuação de processo administrativo junto ao departamento técnico da 

Prefeitura Municipal (Art. 2º, da Lei 3.112/2007 – Lei de Parcelamento do 

Solo Urbano) que observando os parâmetros urbanísticos dispostos na 

Lei Federal n. 6.766/79, defere ou indefere o pedido. No caso de 

indeferimento e não concordando, deverão os autores ingressar com 

processo contencioso em desfavor do Município de Várzea Grande/MT, 

pela via ordinária, cuja matéria não é afeta a competência desta 

especializada. Consequentemente, reveste-se a inicial de inépcia, quando 

o tipo de procedimento escolhido pelos autores, o qual não corresponde a 

natureza da causa, sem possibilidade de poder adaptar-se ao tipo de 

procedimento legal. Envereda-se por este talho: Apelação Alvará judicial 

levantamento de valores decorrentes de revisão de benefício do INSS 

concedidos a partir de 1994 a falecida. Alvará inicialmente expedido e que 

não foi cumprido pelo INSS. Pretensão resistida da instituição fundada na 

ausência de adesão ao termo de acordo exigido por lei. Questão que não 

pode ser dirimida em simples pedido de alvará judicial, de jurisdição 

voluntária. INSS que não é parte no processo. Necessidade de 

procedimento de jurisdição contenciosa com as garantias do devido 

processo legal e contraditório. Extinção mantida. Recurso Improvido. 

(TJSP, 3 Câmara de Direito Privado, Apl: 107640320078260066 SP 

0010764-03.2007.8.26.0066, relator: Egídio Giacoia, data de julgamento: 

04/09/2012). Alvará Judicial - Levantamento de resíduos de benefícios 

previdenciários junto ao INSS - Pedido formulado em procedimento 

especial de jurisdição voluntária - necessidade de procedimento de 

jurisdição contenciosa - Inadequação do procedimento - Indeferimento da 

inicial - art. 295, V, do CPC. Em se tratando de expedição de alvará judicial 

destinado ao levantamento de valores relativos a eventuais resíduos de 

benefícios previdenciários junto ao INSS cuja existência em nome dos 

segurados falecidos e negada pela autarquia federal, faz-se necessária a 

instauração de procedimento de jurisdição contenciosa, com a utilização 

de um processo de conhecimento, pois, na realidade existe uma lide, ou 

uma situação litigiosa entre as partes, onde a pretensão dos promoventes 

e contestada pelo promovido, do que resulta a necessidade de definir a 

vontade concreta da lei por meio do ajuizamento de uma ação contra o 

INSS. (TJMG, 2.0000.00.35.0926-0/000, relator: Paulo Cézar Dias, data de 

julgamento: 06/02/2002). Ex Positis, INDEFIRO a petição inicial, eis que o 

tipo de procedimento escolhido pelos promoventes não corresponde a 

natureza da causa (Art. 330, I, do CPC/2015) e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, o que faço com 

escoro no art. 485, I e IV, do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após a preclusão deste decisum, proceda-se o cancelamento na 

distribuição e, em seguida, arquive-se com as baixas e anotações de 

praxe. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000284-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PASCOIN DE CAMPOS OAB - MT12165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000284-75.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE FERREIRA DIAS Vistos 

etc. Trata-se de pedido de alvará judicial, formulado por JOSÉ FERREIRA 

DIAS, para o levantamento dos valores deixados pela de cujus 

SERGINAROSA SOBRINHO DIAS, junto ao Instituto Nacional da Seguridade 

Social - INSS. Ao pedido inicial, vieram documentos pessoais, certidão de 

óbito, e documentos pessoais da falecida. Decisório do id. n. 11594625, 

determinou a emenda a inicial, para que o requerente acostasse aos autos 

os termos de renúncia dos herdeiros da extinta, dando conta que abrem 

mão da cota parte em favor do autor. O autor comparece aos autos no id. 

n. 11885906, acostando aos autos os termos de renúncia dos herdeiros. 

Em nova decisão no id. n. 12390022, foi determinado que o requerente 

apresentasse aos autos os documentos pessoais dos herdeiros, eis que 

ausentes, bem como determinou a expedição de ofício ao INSS e ao Banco 

Bradesco S.A., requisitando informativos da existência de valores em 

nome da extinta. Em petição anexada ao id. n. 12458467, o autor acostou 

a documentação dos herdeiros, cumprindo a determinação supracitada. 

Ofícios expedidos nos ids. N. 12526583 e 12526931. Em resposta 

anexada ao id. n. 12920274, o INSS informa a existência de valores a 

disposição da extinta. É o necessário. Fundamento e decido. Os 

documentos anexados comprovam o falecimento de SERGINAROSA 

SOBRINHO DIAS, bem como a relação entre a de cujus e o requerente. 

Todos os herdeiros renunciaram sua cota parte em favor do requerente. A 

Lei 6.858/80, em seus artigos 1º e 2º assim dispõe: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei 6858/80). Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. (Grifei e negritei). Ex Positis, com fulcro no art. 666 do CPC/2015 

c/c a Lei 6.858/80, e nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, DETERMINO a Expedição do Alvará de 

Autorização em nome de JOSÉ FERREIRA DIAS, para o levantamento dos 

valores informados no Ofício nº 106/2018/INSS/VG/MT (id. n. 12920274), 

INDEPENDENTE de inventário ou arrolamento, conforme permissão legal. 

Sem custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça 

concedida no id. n. 12390022. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tratando-se de jurisdição voluntária, patente o desinteresse recursal, 

razão pela qual determino a imediata expedição do Alvará de Autorização; 

intimando-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, comparecer 

a sede deste juízo para proceder a retirada e, após, remeta-se ao 
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ARQUIVO com observância de todas as formalidades e cautelas de estilo. 

Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002047-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002047-14.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ANA CAROLINA DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de pedido de alvará judicial, formulado por ANA 

CAROLINA DA SILVA, para o levantamento dos valores deixados pelo de 

cujus WENDER VARCELES DE SOUZA, a título de RPV oriundo do 

processo n. 00087884-69.2017.4.03.3600, da 6ª Vara Federal da Seção 

Judiciária de Cuiabá/MT. O pedido inicial veio acompanhado de 

documentos. Decisório do id. n. 12324827, determinou a expedição de 

ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando demonstrativos quanto a 

existência de valores em nome do extinto. Em resposta anexada ao id. n. 

12828736, a Caixa Econômica Federal informa que não há valores 

depositados em favor de WENDER VARCELES DE SOUZA. Já o INSS 

informa no id. n. 14584517, a inexistência de beneficiários habilitados em 

nome do extinto. É o necessário. Fundamento e decido. Os documentos 

anexados comprovam o falecimento de WENDER VARCELES DE SOUZA, 

bem como a relação entre o de cujus e a requerente. A Lei 6.858/80, em 

seus artigos 1º e 2º assim dispõe: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei 6858/80). Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. (Grifei e negritei). Ex Positis, com fulcro no art. 666 do CPC/2015 

c/c a Lei 6.858/80, e nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, DETERMINO a Expedição do Alvará de 

Autorização em nome de ANA CAROLINA DA SILVA, para o levantamento 

dos valores informados no Ofício anexado no id. 12828736, 

INDEPENDENTE de inventário ou arrolamento, conforme permissão legal. 

Sem custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça 

concedida no id. n. 12324827. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tratando-se de Jurisdição voluntária, patente o desinteresse recursal, 

razão pela qual determino a intimação da autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comparecer a sede deste juízo para proceder a retirada do 

Alvará de Autorização; após, remeta-se ao ARQUIVO com observância de 

todas as formalidades e cautelas de estilo. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001435-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA OAB - MT7889/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. R. E. P. (RÉU)

A. R. P. (RÉU)

F. R. P. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001435-76.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SERGIO POPPERL RÉU: ARYANA 

RODRIGUES POPPERL, FERNANDA RODRIGUES POPPERL ARCANJO, 

JOSE ROBERTO RODRIGUES E POPPERL Vistos etc. SERGIO POPPERL, 

ajuizou a presente AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, com 

fundamento na Lei Civil, em desfavor de ARYANA RODRIGUES POPPERL, 

FERNANDA RODRIGUES POPPERL e JOSÉ ROBERTO POPPERL, todos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fundamentos indicados na 

exordial. Afirma que diante da maioridade dos filhos, bem como da 

independência financeira destes, todos eles não necessitam mais da 

assistência material do genitor, razão pela qual requer a exoneração da 

obrigação de prestar alimentos aos requeridos. O pedido inicial veio 

instruído com documentos. A inicial foi recebida no id. 11936195, 

oportunidade em foi determinada a citação dos requeridos, bem como foi 

determinado a designação de audiência de conciliação entre os 

envolvidos. Em petição acostada ao id. n. 12803820, os requeridos 

afirmam que estão de acordo ao pedido de exoneração da obrigação 

alimentar proposta pelo autor, pugnando pela sua homologação. Audiência 

realizada no id. n. 15048630, os presentes reiteraram os termos da 

petição supracitada. É o relatório. Fundamento e decido. Os documentos 

acostados aos autos, comprovam a maioridade dos requeridos, motivo 

pelo qual entendo desnecessária a intimação do representante do 

Ministério Publico, face ao disposto no art. 178 do CPC/2015. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo totalmente 

desnecessária produção de outras provas. Não há preliminares a serem 

analisadas. É sabido que o fato dos alimentados terem atingido a 

maioridade, por si só, não faz cessar o dever de alimentar imposto ao 

genitor. Contudo, no caso dos autos, os requeridos estão de acordo com 

o pedido de exoneração dos alimentos outrora fixados. Ex Positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, nos 

termos do art. 487, III, do CPC/2015, desobrigando o autor do dever de 

alimentar aos filhos, maiores de idade e capazes. Determino a expedição 

de ofício ao empregador, para que proceda a cessação dos descontos na 

folha de pagamento do servidor SERGIO POPPERL, dos valores referente 

as pensões alimentícias em nome de ARYANA RODRIGUES POPPERL, 

FERNANDA RODRIGUES POPPERL e JOSÉ ROBERTO POPPERL. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso de prazo, 

certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixa e anotações de praxe. 

Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009706-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ANTONIO DOS REIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009706-74.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: GERSON ANTONIO DOS REIS Vistos etc. Defiro, por ora, o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita, sem prejuízo de determinar o 

recolhimento “a posteriore”, após a apuração do ativo. Nomeio 

Inventariante a Sra. ANA MARIA DA SILVA REIS, independentemente da 

lavratura de termo de qualquer espécie, consoante o disposto no art. 664 

do CPC/2015.. Assim sendo, deve a requerente cumprir o que dispõe os 

artigos 659 e seguintes do CPC: Art. 659. A partilha amigável, celebrada 

entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo 

juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo 

aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro 

único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha 

ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta 

de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662. Art. 660. Na petição de inventário, que se 

processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da 

lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao 

juiz a nomeação do inventariante que designarem; II - declararão os títulos 

dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III - 

atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. 
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Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 663, não se 

procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. Art. 

662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no 

valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo 

administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos 

meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O 

imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 

conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades 

fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos 

herdeiros. Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a 

homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens 

suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de 

bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, 

regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá 

a avaliação dos bens a serem reservados. Art. 664. Quando o valor dos 

bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o 

inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao 

inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de 

compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor 

aos bens do espólio e o plano da partilha. § 1o Se qualquer das partes ou 

o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que 

oferecerá laudo em 10 (dez) dias. § 2o Apresentado o laudo, o juiz, em 

audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano 

todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3o 

Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e 

pelas partes presentes ou por seus advogados. § 4o Aplicam-se a essa 

espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, 

relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária 

e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 

5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às 

suas rendas, o juiz julgará a partilha. Art. 665. O inventário 

processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado 

incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Art. 

666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos 

valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. Art. 667. 

Aplicam-se subsidiariamente a esta Seção as disposições das Seções VII 

e VIII deste Capítulo. Insta informar a requerente que o pedido de isenção 

do ITCMD deverá ser objeto de requerimento administrativo junto à 

SEFAZ/MT, bem como o pedido de autorização de transferência do 

financiamento de arrendamento mercantil com relação ao veículo deixado 

pelo extinto. Envereda-se por este talho: Mandado de segurança. Sistema 

Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento. Mutuário. Separação 

judicial. Transferência do contrato à ex-cônjuge por determinação judicial. 

Anuência do agente financeiro. Necessidade. Sentença que homologa 

acordo de separação consensual entre mutuário e ex-cônjuge, 

determinando a transferência do contrato de financiamento a esta, fere 

direito líquido e certo do agente financeiro do SFH consistente na sua 

obrigatória interveniência para anuência da novação subjetiva. Recurso 

ordinário a que se dá provimento. (STJ – Relatora Nacy Andrighi – Terceira 

Turma – ROMS 200001095838 – ROMS – Recurso Ordinário em Mandado 

de Segurança – 12489 – DJ- 23/04/2001). Após as providências que 

cabem a interessada, certifique-se a respeito do recolhimento dos 

impostos devidos, em virtude do que prevê o § 2º, do art. 659, do CPC. A 

Inventariante deve carrear aos autos as certidões negativas de débitos 

gerais da Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal; todas 

devidamente atualizadas. Cumpridas as determinações supracitadas, 

ouça-se o MPE e conclusos. Intime-se. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005063-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - 009.739.261-80 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005063-73.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ALAN CLAITON VILELA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ERICA TIMOTEO VILELA PROCURADOR: HUDYANE 

MARQUES DE OLIVEIRA COSTA Vistos etc. Verifica-se que em petição 

anexada ao id n. 15672573, as partes pugnaram pela DESISTÊNCIA do 

presente feito. É o Breve Relato. Decido. Tratando-se de pedido de 

homologação de acordo, não há que se falar na citação da parte 

requerida, sendo desnecessária sua intimação nos termos do §4º do art. 

485 do CPC/2015. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos, nos termos do art. 200, Parágrafo Único do CPC/2015, o 

pedido de DESISTÊNCIA dos autores e, via de consequência; JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com escoro 

no art. 485, VIII, do mesmo Códex. Sem custas e honorários face a 

gratuidade outrora deferida no id. n. 13898660. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após a preclusão temporal deste decisum, determino a 

remessa destes autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008067-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETH NUNES DE SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008067-55.2017.8.11.0002. AUTOR(A): BERENICE VIEGAS DA SILVA 

RÉU: ELIETH NUNES DE SA Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

União Estável Post Mortem ajuizada por BERENICE VIÉGAS DA SILVA, em 

desfavor de ELIETH NUNES DE SÁ, com o fito de ver reconhecida a União 

Estável havida entre a requerente e o extinto NILO LEITE DE SÁ, nos 

moldes pleiteados na exordial. Com a inicial vieram documentos. A exordial 

foi recebida no id. n. 10440411, sendo deferida a gratuidade de justiça, 

oportunidade em que foi determinada a designação de audiência 

conciliatória, expedição de ofício ao INSS e citação da parte requerida. As 

partes compareceram espontaneamente a audiência conciliatória neste 

juízo, ocasião em que a requerida ELIETH NUNES DE SÁ, filha do de cujus, 

declarou que seu genitor conviveu com a requerente pelo período de 

aproximadamente 40 (quarenta) anos, bem como quando da morte do seu 

pai, este residia na mesma casa com a requerente. Em seguida, foi 

determinado que aguarda-se o retorno do ofício expedido ao INSS (id. n. 

10761777). É o necessário. Fundamento e decido. Às partes são maiores 

e capazes. Não há informativo da existência de filhos menores, razão pela 

qual desnecessária a intervenção do representante Ministerial nos termos 

do artigos 178, II e 698, ambos do CPC/2015. Consigno que não há 

indicativos de bens a serem partilhados. Destarte, considerando que o 

acordo traduz a vontade livre e consciente das partes e, não 

vislumbrando que este venha a causar algum prejuízo aos demandados, 

DECLARO RECONHECIDA a união estável havida entre BERENICE VIÉGAS 

DA SILVA e NILO LEITE DE SÁ, desde 1997 até o seu óbito e HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, e com escoro no art. 487, III, do Código de Processo Civil e, 

via de consequência; julgo e declaro extinto o processo. Sem custas e 

honorários face a gratuidade de Justiça já deferida. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de praxe. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004133-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. K. F. D. M. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE LEMES DE CAMPOS OAB - MT25569/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004133-55.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GYAN CARLO DE ARRUDA 

REQUERIDO: FRANCIELE D' KATIA FARIAS DE MOURA Vistos etc. 

Denota-se dos autos que a requerida aduziu em sua contestação a 

necessidade de remessa destes autos à 1ª Vara Cível desta Comarca, 

sob a alegação de haver conexão entre esta demanda e a de n. 

1007569-22.2018.811.0002, remetendo estes autos àquele Juízo. Ainda, a 

requerida requer a majoração dos alimentos outrora fixado por este juízo, 

bem como a fixação da guarda provisória a seu favor; a fixação de multa 

pelo descumprimento da tutela provisória deferida e, ao final, pela 

improcedência da ação. É o necessário. Decido. Quanto a alegada 

conexão, INDEFIRO-A, eis que a competência de ambas as varas é 

absoluta em razão da matéria, não havendo que se falar em conexão nos 

termos do art. 55 do CPC/2015. Quanto aos demais pedidos contido na 

defesa, INDEFIRO-OS, pelo que mantenho a decisão proferida no id. n. 

14274426 em todos os seus termos, advertindo a parte requerida que 

existem em nosso ordenamento jurídico recursos próprios para aviventar 

nova discussão do ponto decisório que não lhe agrada. Por ora, determino 

a intimação do requerente, para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada pela requerida no prazo legal. Em seguida, intimem-se às 

partes, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca das 

provas que pretendem produzir. Cumprida a determinação supracitada, 

ouça-se o representante do MPE e, imediatamente concluso. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006027-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

W. J. D. S. A. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006027-66.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LAUREANGELA SILVINA DA 

SILVA RÉU: RIVERSON JOSE DE ASSUNCAO Vistos etc. Trata-se de 

Execução de Alimentos proposta por WEVERSON JOSÉ DA SILVA 

ASSUNÇÃO, representado por sua genitora, Sr.ª LAUREANGELA SILVINA 

DA SILVA, em face de RIVERSON JOSÉ DE ASSUNÇÃO. Como sabido, a 

execução de alimentos em processo apartado (autônomo), fundada em 

título judicial, somente se justifica no caso de alimentos provisórios, bem 

como dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, 

por aplicação direta do art. 531, § 1°, do Código de Processo Civil. O 

cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado 

nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença (Art. 531, § 2°, 

do Código de Processo Civil). Da análise dos documentos acostados no id. 

n. 11838051, a prestação alimentícia foi fixada nos autos da Ação de 

Alimentos, tombada sob o n. 455/2008 – Código n. 212548, que tramitou 

junto a este juízo. Portanto, o cumprimento de sentença deve ser 

procedido naqueles autos, e não distribuído de forma autônoma como 

pretende a exequente. Ex Positis, em razão da incompatibilidade dos 

sistemas PJE e Apolo, nos termos do art. 330, I, do CPC/2015, INDEFIRO a 

petição inicial, e via de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos ternos do art. 485, IV, do CPC/2015. Sem custa e 

honorários face à gratuidade de Justiça que ora defiro, consubstanciado 

no art. 98 do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a 

preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003127-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIVAL SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE OAB - MT0004300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETTLYN CRISTINA FERREIRA DO AMARAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003127-13.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ANTONIVAL SEBASTIAO DA 

SILVA RÉU: KETTLYN CRISTINA FERREIRA DO AMARAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato 

entre Conviventes ajuizada por ANTONIVAL SEBASTIÃO DA SILVA, em 

face de KETTLYN CRISTINA FERREIRA DO AMARAL, ambos qualificados 

na inicial. Após detida análise do feito, nota-se que o autor já está 

discutindo os mesmos fatos alegados nesta ação nos autos de n. 

1010649-71.2018.8.11.0041, em trâmite junto a esta Especializada. Assim, 

com fundamento no § 3º, do art. 485, do CPC/2015, reconheço a 

litispendência entre este feito e o feito n. 1010649-71.2018.8.11.0041, eis 

que está se repetindo a ação já em curso. Nesse contexto, a 

litispendência que é fato impeditivo da relação processual, sendo que se 

verifica com a existência de ação em curso com o mesmo objeto, mesma 

causa de pedir e as mesmas partes. Uma vez caracterizada a 

litispendência, deve prosseguir os autos do primeiro processo. Ex Positis, 

nos termos do art. 485, I e V, do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, via 

de consequência; JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários face à gratuidade de 

Justiça já deferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, a preclusão 

temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009516-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009516-14.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ILZA APARECIDA LOPES DA 

SILVA REQUERIDO: LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS Vistos etc. 

Acolho a emenda à inicial procedida no id. n. 16066007. Versam os autos 

sobre Ação de Regulamentação de Guarda c/c Pedido de Busca e 

Apreensão, que ILZA APARECIDA LOPES DA SILVA move em face de 

LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos. A 

autora aduz que é genitora das crianças ÍTALO LOPES DOS SANTOS e 

VINICIUS LOPES DOS SANTOS, cuja a guarda de fato é exercida por ela. 

Alega a autora que em razão da impossibilidade da vida em comum junto 

ao requerido, se divorciaram, através de acordo homologado na cidade 

onde residiam. Contudo, não fora objeto do acordo, a guarda, as visitas, 

tampouco os alimentos. Desta feita, a genitora afirma que sempre permitiu 

que os filhos visitassem o pai, que reside em Chapada dos Guimarães/MT. 

Além disso, aduz que iniciou Ação de Alimentos, em desfavor do 

requerido, ante a falta de auxílio no sustento dos menores. No dia 11 de 

outubro de 2018, o requerido buscou os filhos para passar o feriado em 

sua companhia. Todavia, até a presente data não os devolveu, bem como 

se recusa a tanto. Salienta que os filhos não estão comparecendo às 

aulas e às consultas odontológicas. Pretende a requerente a concessão 

de liminar de guarda provisória em seu favor, bem como a expedição de 

mandado de busca e apreensão da criança, fundamentando que a 

conduta do genitor está causando grandes prejuízos psíquicos e 

instabilidade emocional. Acostou documentos. É o que merece relato. 

Fundamento e decido. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. O CPC/2015, buscando 

atender aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das 

formas e da celeridade, suprimiu as cautelares nominadas, prevendo, 

implicitamente, o que se pode denominar de poder geral de cautela dos 

juízes, permitindo-lhes o deferimento de medidas emergenciais 

conservativas ou satisfativas, desde que estejam presentes os requisitos 
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necessários para tanto (periculum in mora e fumus boni juris). Neste 

sentido, de acordo com Misael Montenegro, em seu livro “Projeto do Novo 

Código de Processo Civil”, o legislador do CPC/2015 preferiu disciplinar as 

tutelas de urgência apenas no gênero, propondo a união do sistema que 

prevê a coexistência de cautelares típicas e atípicas. O nomen juris não 

tem mais qualquer importância, sendo suficiente apenas a demonstração 

do preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de 

urgência. Assim, visando a simplificação do processo cautelar, hoje 

previsto nos artigos 796 ao 888, do atual CPC, onde se prevê 15 

cautelares nominadas, o CPC/2015 suprimiu o Livro III do antigo Códex, o 

qual tratava especificamente das cautelares nominadas. Agora, há uma 

simplificação do sistema. Basta estarem presentes o fumus boni juris e o 

periculum in mora para caracterizar a tutela de urgência e, por 

consequente, ser deferida a liminar. Com relação especificamente à Busca 

e Apreensão, tal medida cautelar foi pouco modificada no CPC/2015, 

havendo pequenas alterações apenas em sua forma de cumprimento. 

Entretanto, de maneira geral, tal procedimento visa a busca (procura) e 

apreensão de coisas e/ou pessoas, com o objetivo de se garantir a 

eficácia de um processo principal. Portanto, possui natureza cautelar, ora 

satisfativa. Destaco que no presente caso, inexiste a regulamentação da 

guarda das crianças em favor de qualquer dos genitores, razão pela qual, 

a priori, qualquer um deles está apto a exercer guarda dos menores. No 

caso em tela, impõe-se analisar a questão sob a ótica das regras e 

princípios que tratam da proteção ao menor, garantidos no texto 

Constitucional e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Especial amparo 

é conferido pela Constituição Federal em seu art. 227, in verbis: Art. 227. É 

dever da família, da sociedade, do estado assegurar a criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saúde, a 

alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a 

dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, 

além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente, por sua vez, dispõe no art. 4º: Art. 4º. É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes a vida, a saúde, a 

alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a 

cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e 

comunitária. Portanto, os diplomas acima citados asseguram a criança e 

ao adolescente ampla proteção, impondo ao poder público, a família e a 

sociedade o dever de garantir a plena eficácia dos direitos fundamentais 

que lhes são assegurados constitucionalmente. O instituto da guarda, 

disciplinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não destoa dessa 

finalidade, voltando-se precipuamente a assegurar a proteção do menor e 

a garantia da plena eficácia de seus direitos individuais. Ao se analisar a 

possibilidade de concessão da guarda, deve-se analisar acima de tudo, se 

essa medida será benéfica as crianças, ou seja, se a deixara em situação 

favorável, não só do ponto de vista material, mas também afetivo. O 

cuidado e vigilância se encontram disciplinados pelo art. 33 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que preserve: Art. 33. A guarda obriga a 

prestação de assistência material, moral e educacional a criança ou ao 

adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais. Entendo que ao estabelecer essa espécie peculiar, o 

objetivo do legislador foi criar meios de garantir a plena eficácia do art. 227 

da Constituição Federal. Ademais, para que se conceda o pedido de 

urgência e necessário que estejam presentes conjuntamente os requisitos 

legais exigidos, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e 

do perigo de dano (periculum in mora), e desde que não haja perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos moldes do art. 300 do 

CPC/2015. A tutela antecipada, espécie das tutelas de urgência, antecipa 

os efeitos do provimento final pretendido pelo autor em observância ao 

principio da efetividade, mas em detrimento aos princípios do contraditório, 

da ampla defesa e do devido processo legal, pois concede-se o direito 

pleiteado sem a entrega definitiva da tutela jurisdicional, carecendo assim 

de obediência a requisitos insculpidos na lei. Nesse sentido, analisando os 

documentos e as assertivas apresentadas pela requerente, não vislumbro 

a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

antecipatória, uma vez que, neste caso, há necessidade de dilação 

probatória, circunstancia esta que torna imprescindível a formação do 

contraditório para que se vislumbre a autenticidade das arguições 

suscitadas pela parte autora. Neste contexto, o que melhor se afigura 

neste momento é a realização de estudo preliminar do caso, no prazo de 5 

(cinco) dias, precipuamente face ao que determina a Lei n° 13.058/14, pelo 

que determino a sua realização, devendo a equipe multidisciplinar do Juízo, 

verificar os fatos, e, ainda, colher informações acerca dos cuidados das 

crianças, condições do requerente e do requerido, além da investigação 

junto à vizinhança e locais de trabalho. Destarte, diante da ausência dos 

requisitos necessários, o indeferimento da concessão da tutela pleiteada, 

por ora, é medida que se impõe, sendo certo que toda a situação devera 

ser detidamente analisada durante a fase de instrução probatória, 

podendo tal posicionamento ser revisto a qualquer tempo, ou com 

informativos que atestem a sua viabilidade. Destarte, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, nos termos da fundamentação supracitada. Determino, 

ainda, que a secretaria deste Juízo designe dia e hora para a realização 

de audiência de justificação, a ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a ser dirigida por este magistrado. “§8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado.” Não havendo 

autocomposição entre as partes, o requerido terá o prazo de 15 (quinze) 

dias, para oferecer contestação, a ser contado da data da audiência (art. 

335, I, do CPC/2015). Notifique-se o representante do Ministério Público. 

Intime-se. Cite-se. Oficie-se. Às URGENTES providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008737-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

ROSEMARY SOUZA PRADO (REQUERENTE)

ROSILANE DE SOUZA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SOUZA PRADO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1008737-93.2017.8.11.0002. Vistos etc. Nomeio inventariante Sra. 

Rosemary Souza Prado que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (Art. 617, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil). Com aporte aos autos das primeiras 

declarações, citem-se os interessados e a Fazenda Pública (CPC - art. 

626), para que se manifeste sobre os valores, podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro em 15 (quinze) dias (CPC - art. 629) 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC - art. 

638), manifestando-se expressamente. Após, notifique-se o ilustre 

representante do Ministério Público (art. 178, I, do CPC/2015). Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às ultimas declarações (CPC - art. 628) e digam, em 

15 (dez) dias (CPC - art. 637). Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 

(cinco) dias (CPC - art. 638). Intimem-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 248653 Nr: 8278-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFR(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sampaio Saldanha - 

OAB:8764, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20993/O, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:8.936 MT, JOÃO CARLOS DISARSZ 

ALVES - ESTAGIÁRIO - OAB:17441-E, JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho in totum o parecer ministerial de fl. 109, e determino que a 

secretaria deste juízo proceda o aditamento dos mandados de avaliação 

dos bens objeto desta ação, para seu efetivo cumprimento do decisório de 

fl. 96.
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Atente-se o senhor meirinho ao requerimento da Inventariante para 

acompanhar a diligência.

Com aporte aos autos dos respectivos laudos, manifeste-se a 

Inventariante; renove-se vista dos autos à PGE e, por fim, colha-se nova 

manifestação do MPE.

Intime-se. Depreque-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 260910 Nr: 597-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6960, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos em face ao pedido de fls. 142/145, no qual 

o Inventariante pugna pela homologação do plano de partilha.

Contudo, resta pendente a juntada da certidão negativa de débitos 

referente ao IPVA e pendências tributárias e não tributárias emitidas pela 

SEFAZ/MT, em nome do autor da herança.

Deste modo, determino a intimação do Inventariante, pra que no prazo de 

30 (trinta) dias, proceda a juntada da certidão supracitada, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Cumpridas a determinação supracitada, volva-me concluso, do contrário, 

DETERMINO a remessa do presente feito ao arquivo, com baixa e 

anotações de praxe, retomando seu curso assim que houver cumprimento 

desta determinação em sua integralidade.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 440039 Nr: 6816-53.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACGR, CGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Os autos vieram-me conclusos em face ao decurso de prazo 

posterior ao insucesso da intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento ao feito, conforme infere-se da Certidão de Oficial de 

Justiça encartada aos autos à fl. 60.Desta feita, realizada a intimação por 

Edital (fl. 63), em conformidade com a decisão de fl. 58, a exequente 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos (fl. 64). É o 

necessário. Fundamento e Decido.Denota-se dos autos que, mesmo 

depois da tentativa de intimação pessoal acostada à fl. 60, bem como a 

intimação via edital extraída da certidão de publicação junto à fl. 63, ambas 

com a finalidade de que a exequente manifestasse para dar andamento ao 

feito, a parte autora quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo, sem 

apresentar qualquer manifestação (certidão fl. 64). Assim sendo, patente 

o desinteresse da parte demandante quanto ao regular prosseguimento do 

feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de extinção, sem 

resolução do mérito; ademais, tal extinção não impede o ajuizamento de 

nova de demanda.Ex Positis, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito 

com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios em razão da gratuidade de Justiça, que ora 

defiro.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, a preclusão temporal 

deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 255820 Nr: 14277-86.2010.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE PIRES PESSOA, MARINA PIRES SIMONATO 

RIBEIRO rep. Por sua mae IVETE PIRES PESSOA, MARIANA PIRES 

SIMONATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CELSO SIMONATO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9.098 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o esboço de formal de partilha (fls. 71/75), destes autos de 

inventário, dos bens deixados por CELSO SIMONATO RIBEIRO atribuindo 

aos neles contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.Expeça-se formal de partilha e, se for o 

caso, notifique-se a Fazenda e a seguir, arquive-se.Isento de custas. Sem 

honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Considerando que todos os 

interessados estão representados por causídica única, há preclusão 

lógica do direito de recorrer, razão pela qual a serventia certificará o 

trânsito em julgado desta decisão, independentemente de requerimento 

dos interessados.Em seguida, proceda-se as expedições necessárias, 

certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 331948 Nr: 696-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETCDC, EMCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, friso que no Inventário pelo rito do arrolamento sequer 

haveria necessidade da oitiva do Ministério Público Estadual, tampouco da 

Fazenda Pública Estadual, pois, no caso em análise, as partes são 

maiores e capazes (art. 178, II, do CPC/2015); e, as questões relativas a 

tributos e taxas poderiam ser objeto de lançamento administrativo, caso a 

PGE não concordasse com os valores atribuídos pela requerente, 

cobrando-lhes pela via administrativa o que julgar cabível.Contudo, as 

certidões negativas de débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal, foram devidamente juntadas aos autos, respectivamente (fls. 

48/49, 46/47, 50 e 122).O Imposto de transmissão causa mortis 

encontra-se recolhido conforme documento de fls. 110/113.Ex Positis, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o arrolamento dos bens descritos nestes autos, deixados por 

TERTULIO CANTILIANO DE CAMPOS e MARIA CLEMENTINA DE CAMPOS, 

atribuindo ao nele contemplado os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros.Expeça-se o competente 

formal de partilha.Isento de custas e honorários face à gratuidade de 

justiça já deferida.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Considerando que 

todos os interessados estão representados pela mesma causídica, há 

preclusão lógica do direito de recorrer, razão pela qual a serventia 

certificará o trânsito em julgado desta decisão, independentemente de 

requerimento dos interessados.Em seguida, proceda-se as expedições 

necessárias, certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 293746 Nr: 13741-07.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIA MARIA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO AUGUSTO DE 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Dantas Emiliano - 

OAB:18.875/E, Luiza Helena da Silva - OAB:18.884/E, Marcelo 
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Augusto dos Santos - OAB:17.620/E, MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT, Mariana Fonseca Corrêa - OAB:22.038, VIVIANE DE 

OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 118.

Oficie ao Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT (Central de 

Precatórios), solicitando informações sobre o Precatório n. 28/1997, em 

nome de SEBASTIÃO AUGUSTO DE MAGALHÃES e, acaso tenha sido 

pago algum valor existente, em nome de quem fora este efetuado.

Instrua o expediente com cópias dos documentos pessoais do de cujus de 

fls. 12/15, bem como cópia do requerimento de fl. 08.

Com aporte aos autos das informações solicitadas, manifeste-se a 

Inventariante no prazo de 10 (dez) dias o que de direito, bem como 

proceda o cumprimento da determinação contida à fl. 101.

Intime-se. Oficie.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 374324 Nr: 22547-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSPDC, CCPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS, EP, EDCCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:16.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

RAFAELA MARTELLI - OAB:18835

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o último parágrafo da determinação de fl. 220.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 265433 Nr: 4616-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDAES, MCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/CURADORA - OAB:3268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Inicialmente, rejeito o parecer ministerial acostado à fl. 97, tendo em vista 

que o cumprimento da obrigação alimentar encontra-se pendente.

 Além disso, muito embora a exequente não tenham se manifestado após a 

realização da intimação por edital, destaco que os Oficiais de Justiça não 

efetuam decreto prisional, mas tão somente acompanham os policiais no 

ato, razão pela qual a ausência de manifestação pela parte exequente não 

obsta no prosseguimento do feito.

 Ainda, importante frisar que a ordem de prisão já se encontra registrada 

na Central de Mandados da POLINTER (Gerência Estadual da Polinter – 

GEPOL), bem como no BNMP 2.0.

Destarte, por ora determino o cumprimento da determinação de fl. 74, qual 

seja a SUSPENSÃO do presente feito até o INTEGRAL cumprimento do 

mandado de prisão, devendo estes autos permanecer no arquivo 

provisório, sem baixa e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer 

tempo, casa a parte credora eventualmente localize o devedor.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 425632 Nr: 24947-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCCL, EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MARTELLI - 

OAB:18835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio Luiz Caldart Arruda - 

OAB:13919

 Vistos etc.

Diante dos pedidos de fls. 84 e 85, determino que a secretaria deste Juízo 

designe audiência de Instrução e Julgamento de acordo com a 

disponibilidade de pauta deste Juízo, com as formalidades de praxe.

Consigno que cabe a (o) Advogado (a) de cada parte INFORMAR ou 

INTIMAR a (s) testemunha (s) por ele (a) arrolada (s), a teor do art. 455 do 

CPC/2015, ou requerê-la ao Juízo, nos termos do §4º do mesmo artigo.

Intimem-se as partes e seus procuradores, para o devido 

comparecimento.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 444410 Nr: 9078-73.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDCZ, CECZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:9377

 Determino que seja procedido a expedição de mandado de averbação 

para que no registro de nascimento do autor (fl. 14) conste o nome 

CARLOS EDUARDO DA COSTA ZORZI, bem como para que seja 

acrescentado o patronímico do pai e os nomes de seus ascendentes 

como avôs paternos, passando o infante a se chamar doravente CARLOS 

EDUARDO DA COSTA ZORZI GOMES.Dito isso e considerando todo o 

processado, fica assegurado ao genitor, nos termos do art. 1.589, do 

Código Civil/2002, o direito de estar com o filho nos finais de semana de 

forma alternada, retirando a criança no sábado às 8:00h e devolvendo-a 

no domingo às 18:00h na residência da genitora. Denota-se da certidão de 

nascimento de fl. 14, que a criança nasceu no ano de 2015, sendo certo 

que todas as datas comemorativas até então foram comemoradas com a 

genitora e seus familiares, de modo que, por ora, determino que o próximo 

aniversário do menor, as ser comemorado no dia 12/11/2018, deverá ser 

comemorado com o genitor.Ainda, tendo em vista as festividades de final 

de ano que se aproxima, fica determinado que o natal será comemorado 

com o genitor e o ano novo com a requerida.As demais datas 

comemorativas serão objeto da sentença.Por fim, DETERMINO que seja 

procedido a realização de estudo social do caso, no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo a equipe multidisciplinar do Juízo, verificar os fatos 

narrados na inicial, e ainda, colher informações dos cuidados com a 

criança, além de outros questionamentos que a equipe entender 

necessária.Com a juntada do laudo psicossocial, manifestem-se às partes 

no prazo comum de 10 (dez) dias, e em seguida, dê-se vista ao 

representante do Ministério Público e, concluso.Intimem-se as partes. 

Oficie.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 442473 Nr: 8039-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:

 Destarte, a requerente DURVALINA MARIA RODRIGUES tinha efetiva 

ciência da existência dos bens objeto desta ação de sobrepartilha, resta 

incabível seu pleito na forma pretendida.Não há falar, em descoberta 

posterior, tampouco em sonegação, que consiste na ocultação dolosa. O 

que se observa, na verdade, é a tentativa da autora de corrigir 

arrependimentos, fim ao qual não se presta a presente ação. Ex Positis, 

não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 669 do Código 

de Processo Civil e revelando-se a via eleita inadequada para análise do 
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pleito, impõe-se o reconhecimento da carência de ação em virtude da 

ausência de interesse processual, na modalidade adequação, razão pela 

qual JULGO e DECLARO extinto o processo sem resolução do mérito, com 

escoro no art. 485, VI, do CPC/2015.Sem custas e honorários advocatícios 

em razão da gratuidade de justiça que hora defiro, com escoro no art. 98 

do CPC/2015.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Decorrido o termo, 

certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de 

praxe.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 284244 Nr: 3257-30.2012.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDO DE OLIVEIRA SOUZA, ADENIL PADILHA 

DE PAULA, KAROLINNE MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS DIEGO PADILHA DE PAULA 

OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254, ERIS ALVES PONDE - OAB:13830, MARCOS 

ANTONIO TOLENTINO DE BARROS - OAB:7600, MAYRA ESMERALDA 

BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO 

TOLENTINO DE BARROS - OAB:7600

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o último parágrafo da determinação de fl. 141.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008362-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

THAIS VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

WELITON VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANO VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

ANDRE VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETH NUNES DE SA (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008362-92.2017.8.11.0002. AUTOR(A): THAIS VIEGAS DA SILVA, 

ADRIANO VIEGAS DA SILVA, ANDRE VIEGAS DA SILVA, WELITON 

VIEGAS DA SILVA, MARCELO VIEGAS DA SILVA, TATIANE VIEGAS DA 

SILVA RÉU: ELIETH NUNES DE SA Vistos etc. Denota-se dos autos que a 

parte requerida compareceu juntamente com os requerentes à audiência 

conciliatória, oportunidade em que fora reconhecida consensualmente a 

paternidade do de cujus NILO LEITE DE SÁ (id. n. 10722459). Ressalto que 

o Douto Representante do Ministério Público esteve presente em 

audiência. É o necessário. Fundamento e decido. Ex Positis, HOMOLOGO, 

por sentença, as declarações firmadas no id. n. 10722459, com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, declaro a 

paternidade do Sr. NILO LEITE DE SÁ em relação aos requerentes e, via de 

consequência; julgo e declaro EXTINTO O PROCESSO, com JULGAMENTO 

DO MÉRITO. Ademais, determino que se proceda à retificação do registro 

de nascimento dos autores, incluindo-se o patronímico do pai e os nomes 

de seus ascendentes como avós paternos. Ressalto que os autores 

passarão a se chamar THAIS VIEGAS DA SILVA DE SÁ, TATIANE VIEGAS 

DA SILVA DE SÁ, ADRIANO VIEGAS DA SILVA DE SÁ, ANDRE VIEGAS 

DA SILVA DE SÁ, WELITON VIEGAS DA SILVA DE SÁ, MARCELO VIEGAS 

DA SILVA DE SÁ. Isento de custas e honorário na forma da lei. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado para retificação dos registros de 

nascimentos dos requerentes. Notifique-se ao Parquet. P.I.C. Após 

cumpridas as determinações supracitadas, certifique-se e remeta-se ao 

arquivo com as baixas e anotações de praxe. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009048-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WOLFER METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO QUATTROCCHI OAB - SP71363 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente, nos autos da Carta 

Precatória Cível distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande 

– MT, para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa 

ID n. 14003010 de 04/07/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002348-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIR LUIZ PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS (EXECUTADO)

PAULO VICTOR PEDROSO DE BARROS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte exequente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 15823898 de 

09/10/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003949-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARVALHO DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca “Correspondência devolvida” ID n. 14406974 

de 27/07/2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003809-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FAGOTH 05068219940 (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que analisando o processo, verifiquei que até a presente data 

não consta nos autos o retorno do Aviso de Recebimento (AR) referente a 

carta ID n. 13546127 de 08/06/2018 direcionada para THIAGO FAGOTH. 

Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO da parte 

requerente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024632-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JULIO CESAR COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 15466553 de 

20/09/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003482-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVELL AUTO MOLAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente, nos autos da Carta 

Precatória Cível distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande 

– MT, para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa 

ID n. 14723759 de 14/08/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005222-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNE DIAS JORDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANACA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA - ME (RÉU)

 

CERTIFICO que analisando o processo, verifiquei que até a presente data 

não consta nos autos o retorno do Aviso de Recebimento (AR) referente a 

carta ID n. 13978416 de 04/07/2018 direcionada para MANACA - 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA – ME. Assim, IMPULSIONO o 

processo para proceder a INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001566-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Certifico que os embargos 

de declaração foram anexados no prazo, sendo assim, impulsiono os 

autos intimando a parte contrária para manifestar. VÁRZEA GRANDE, 26 

de outubro de 2018 TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009465-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAIDEI FERNANDES PAIVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009465-03.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS RÉU: HAIDEI FERNANDES 

PAIVA Vistos... Defiro o pedido de justiça gratuita à parte autora. 

Anote-se. Defiro o depósito, devendo a parte emitir guia a tanto. 

Relativamente ao pedido de tutela antecipatória, pleiteia o autor a tutela 

antecipada, tratando-se de exclusão de dados do SPC e SERASA, ao 

argumento de que o réu mudou-se e ficou impossibilitado de recuperar o 

cheque. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, 

tenho que o probabilidade do direito reside na alegação calcada no fato de 

que a dívida foi contraída há muito tempo e o autor, demonstrando boa-fé, 

pleiteia a consignação da integralidade da dívida, com as atualizações 

devidas, elidindo, assim, a mora. O prejuízo de difícil reparação, caso 

tenha que aguardar o trâmite de discussão e eventual recebimento pela ré, 

estando garantida a obrigação mediante depósito judicial do débito, 

configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo 

a tutela antecipada para DETERMINAR a expedição de ofícios ao CCF – 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo, SPC e Serasa, bem como, 

o Cartório 2º Oficio de Várzea Grande, a fim de que providenciem a 

retirada do nome do autor de suas listas de maus pagadores, referente à 

restrição de cheque indicada à Id. nº 16003742. Condiciono a expedição 

da liminar à realização de depósito no valor indicado na inicial devidamente 

atualizado. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 06/02/2019, às 10:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007901-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE CAMPOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007901-23.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROSE CAMPOS ARAUJO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos... Em face da certidão de Id. nº 14262222, 

informando a ausência de apresentação de contestação, DECRETO A 

REVELIA da ré, nos termos do art. 344 do CPC. Não verificando de plano a 

existência de provas suficientes nos autos, à autora para, nos termos do 

art. 348 do CPC, especificar outras provas que pretenda produzir. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006733-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRANCK DA SILVA OAB - MT11739/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MAIRA CRISTINA MORAES SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006733-49.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAUDIA MARIA VIEIRA RÉU: MAIRA CRISTINA MO Vistos... 

Defiro o pedido de citação do ré mediante Oficial de Justiça, no novo 

endereço indicado pela parte autora à Id. nº 14799876, devendo a Sra. 

Gestora expedir o necessário para cumprimento da Id. nº 14528376. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009113-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009113-45.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: SONIA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Tratar-se de 

pedido tutela antecipada a fim de não suspender o fornecimento da 

energia de sua UC, referente ao valor da fatura R$ 1.976,74, oposto pela 

autora SONIA MARIA DOS SANTOS em desfavor ENEGISA MATO 

GROSSO S.A, manejados pelo autor, argumentando que na r. decisão 

houve erro material, não constando o valor da fatura correto da ação. 

Nesse sentido, hei por bem em acolher o pedido ofertados pelo autor para, 

reconhecer o erro material, alterando a parte concessão da r. decisão, 

que passará a ter a seguinte redação: “DIANTE DISSO, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA para DETERMINAR que a ré Que a 

concessionária se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora 6/2060547-3, no valor de R$ 

1.976,74, e caso já tenha procedido ao corte, QUE PROMOVA AO 

IMEDIATO RELIGAMENTO, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

500,00 reais. Expeça se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008296-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILDETE RODRIGUES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENNER BENEVIDES (RÉU)

JOSIANNY LAURA BENEVIDES E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008296-15.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JUSILDETE RODRIGUES BATISTA RÉU: RENNER BENEVIDES, 

JOSIANNY LAURA BENEVIDES E SILVA Vistos... Por verificar que a parte 

autora apresentou caução, cumpra-se a liminar, devendo a Sra. Gestora 

providenciar o necessário. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009652-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CASTILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY DE MIRANDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SIMONE RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009652-11.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CASTILHO REQUERIDO: 

DAIANY DE MIRANDA Vistos... Oficie-se ao Juízo deprecante solicitando 

nova data para realização do ato, considerando que a data inicialmente 

indicada nos autos está prejudicada, a fim de possibilitar o cumprimento 

do(s) ato(s) deprecado(s) (artigo 267, inciso I, do novo CPC). Conste do 

ofício que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer 

manifestação/providência, o que será certificado nos autos, a precatória 

será devolvida no estado em que se encontra, na forma do Capítulo 2, 

Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), 

independentemente de nova determinação. Atendida a providência supra, 

cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da carta como mandado. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009650-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USEMIX COMERCIO DE SOLDAS E FIXACAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA PROJEMEC MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009650-41.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): USEMIX COMERCIO DE SOLDAS E FIXACAO LTDA - ME RÉU: 

DELTA PROJEMEC MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI - EPP Vistos... Defiro a 

assistência judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 

10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial no prazo de quinze dias (CPC, art. 

701), consignando, caso a parte ré o cumpra, que ficará isenta das 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que 

nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009709-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP (RÉU)

FABRICIO RAMIRES DA SILVA (RÉU)

KELY CRISTINA AMORIM OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009709-29.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MASTER MIX COMERCIAL LTDA RÉU: FABRICIO RAMIRES DA 

SILVA, FR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP, KELY CRISTINA AMORIM 

OLIVEIRA Vistos... Defiro a assistência judiciaria ao autor, nos moldes dos 

artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do Novo CPC, 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial no prazo 

de quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o cumpra, 

que ficará isenta das custas e honorários advocatícios (CPC, art. 701, § 

1º). Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos, 

sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, 

art. 702). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009701-52.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA MARIA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009701-52.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSALIA MARIA BASTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos... Por se tratar de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL C/C PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

LIMINAR, proposta pelo ROSALIA MARIA BASTOS, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos artigos 62 e 

64 ambos do CPC. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA 

em favor de uma da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta 

Comarca, conforme digressão do art. 64, § 1o e § 3o, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Decorrido o prazo recursal, 

remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas homenagens, 

anotando-se as baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009698-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA BUENO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009698-97.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EVANGELISTA BUENO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos... Por se tratar de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL C/C PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

LIMINAR, proposta pelo EVANGELISTA BUENO DA SILVA, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos artigos 62 e 

64 ambos do CPC. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA 

em favor de uma da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta 

Comarca, conforme digressão do art. 64, § 1o e § 3o, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Decorrido o prazo recursal, 

remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas homenagens, 

anotando-se as baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004037-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELEM NUNES PROCESSO n. 

1004037-74.2017.8.11.0002 Valor da causa: $13,500.00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: BRUNA CRISTINA DA SILVA Endereço: RUA MANOEL JOSÉ DE 

CAMPOS, 7, RUA JOAQUIM MARTINS PEREIRA, CONSTRUMAT, PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-240 POLO PASSIVO: Nome: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 7707, BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78045-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; §1° Nas hipóteses descritas nos 

incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no 

prazo de 5 (cinco) dias. SENTENÇA: Vistos... Rejeito por hora, o pedido de 

levantamento de 50% dos honorários periciais em favor do Sr. Perito. 

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º). Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

LETYCIA PEREIRA MORAIS, digitei. PRIMEIRA VARA CÍVEL VÁRZEA 

GRANDE, 25 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 412847 Nr: 18249-88.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA COELHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Processo nº 18249-88.2015.811.0002. (Cód. 412847)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

proposta por ANDRÉIA COELHO DOS SANTOS em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPAHIA DE SEGUROS.
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Informa o devedor às fls. 113/116 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 117/118 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 117/118, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 VÁRZEA GRANDE–MT, 24 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436646 Nr: 4962-24.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMAR JOSE LINCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 4962-24/2016. (Cód. 436646)

Vistos...

Por verificar que os honorários periciais já foram depositados às fls. 

165/166, devolvo os autos ao cartório.

No impulso, providencie a Sra. Gestora a intimação do Sr. Perito para que 

inicie com os trabalhos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 24 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 403463 Nr: 7252-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY ANDRADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Processo nº 7252-26.2015. (Cód. 403463)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

proposta por ROSELY ANDRADE DE OLIVEIRA em desfavor DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.

Informa o devedor às fls. 112/114 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 116 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 116, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 VÁRZEA GRANDE–MT, 24 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 394257 Nr: 7944-45.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7944-45/2015. (Cód. 394257)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 23 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 433635 Nr: 3183-34.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERTON CLEBER SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 3183-34/2016. (Cód. 433635)Vistos...Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial.Considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. João 

Leopoldo Baçan, com endereço profissional na Rua da Guarita, s/n, 

Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, 

CEP 78.110-903 e fone 9601-1639, para realização da perícia, 

independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 422, do 

CPC.Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos 

e, caso queira, assistente técnico.Desde já arbitro os honorários periciais 

em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela 

prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade.Na 

forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a 

serem respondidos pelo expert:1) Informe o médico a real existência de 

invalidez permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial.2) 

O autor está incapacitado para o exercício de suas funções habituais?3) 

O autor possui todos os movimentos normais e originais dos membros 

afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos 

membros afetados.A ré deverá depositar a integralidade dos honorários 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial.Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor d Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença.Intime-se.Cumpra-se.Várzea 

Grande-MT, 23 de outubro de 2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404621 Nr: 13721-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BRUNO LUIS GASPARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780-BA

 Processo nº 13721-11/2015. (Cód. 404621)

Vistos...

Ao credor para dizer se concorda com os valores depositados nos autos 

às fls. 87, no prazo de cinco dias, ciente que sua inércia ensejará na 

concordância e extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 24 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 370111 Nr: 19532-83.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUCAS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 19532-83.2014.811.0002 (Cód. 370111)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por ANDRÉ LUICAS DUARTE em 

desfavor de CLARO S/A.

 Informa o devedor às fls. 130/147 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 151/157 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 154/157, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 VÁRZEA GRANDE–MT, 24 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436498 Nr: 4889-52.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR GREGORIO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 4889-52/2016. (Cód. 436498)

Vistos...

Analisando os autos, especificadamente o laudo pericial de fls. 120/127, 

verifico que o Sr. Perito não procedeu com a avaliação médica a fim de 

quantificar as lesões do autor.

Dessa forma, determino a intimação do Sr. Perito, para que no prazo de 

cinco dias, indique nova data para a realização de nova perícia, na qual 

deverá avaliar efetivamente a parte autora indicando quais as lesões o 

acometem, devendo ainda, responder os quesitos.

Realizado o novo laudo, digam as partes no prazo comum de quinze dias, 

após conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 23 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391408 Nr: 6174-17.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESLLY PEREIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Processo n.º 6174-17/2015. (Cód. 391408)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir 

contradição em relação aos valores sucumbenciais fixados.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão/sentença embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado.

No caso em apreço, o embargante sustenta que, ao decidir houve 

contradição quanto à estipulação dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Entendo que tal alegação não merece prosperar, visto se tratar aplicação 

do art. 85, § 8º, em sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2º.

Ainda, tenho que foi levado em consideração para definição do percentual 

a ser fixado, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, ainda que fosse provido o recurso outrora interposto, 

entendo que a porcentagem indicada desvalorizaria e feriria a dignidade 

dos serviços prestados pelo Sr. Advogado.

Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não existir qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa.

Assim, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 23 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 389485 Nr: 5026-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Processo nº 5026-68/2015. (Cód. 389485)

Vistos...
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Ao credor para falar sobre o depósito realizado às fls. 109, no prazo de 

cinco dias, ciente que sua inércia ensejará na concordância e extinção do 

feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 23 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 439055 Nr: 6306-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS NUNES FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 6306-40.2016.0002 (Cód. 439055)

Vistos...

Trata-se de “AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DEPVAT” 

proposta por ELIAS NUNES FERREIRA FILHO em desfavor de ITAÚ 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A.

Informa o devedor às fls. 53/55 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 57 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 57, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 24 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 298483 Nr: 19021-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ BARBOSA GUILHON 

- OAB:25.551/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4635

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

RETIRAR A CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 106710 Nr: 2810-18.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454, MICHELLE MARIE DE SOUZA - OAB:9439-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

RETIRAR A CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 47247 Nr: 2427-16.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR MEDEIROS MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - 

OAB:4653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

RETIRAR A CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 18398 Nr: 98-36.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÉDIO NORTE DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT, Fernanda Theophilo Carmona - 

OAB:7615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

RETIRAR A CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 268793 Nr: 7517-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FLÁVIO DIAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

JUNTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA INTERMAT, 

ATENTEDENDO O DISPOSTO NO ART. 3° DO DECRETO 412/2011.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 268781 Nr: 7505-73.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDIR MARAFAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

JUNTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA INTERMAT, 

ATENTEDENDO O DISPOSTO NO ART. 3° DO DECRETO 412/2011.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440911 Nr: 7272-03.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE AGUIAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A, PAULO VINICIO POUSO DE AQUINO - OAB:14.250-A

 Processo nº 7272-03.2016.811.0002 (Cód. 440911)
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Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 25 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 291492 Nr: 11235-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE MARTINS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUTUAL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timôtheo 

de Almeida - OAB:12.025/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:OAB/SP209551

 Processo nº 11235-58/2012.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por VIVIANE MARTINS 

DOURADO, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de MUTUAL 

SEGUROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, também qualificada.

Requerido o cumprimento da sentença e intimada a devedora, compareceu 

nos autos comunicando estar em Recuperação Judicial, requerendo, 

também, a expedição de certidão para habilitar no juízo competente, o que 

o credor concordou.

Considerando o princípio do juízo universal e impossibilidade da credora 

receber seu crédito sem a prévia habilitação nos autos da recuperação, 

além do que no caso vertente opera-se a novação por ter sido aprovado o 

plano, a obrigação original extinguiu-se dando lugar a uma nova, de forma 

que o feito não pode prosseguir, até mesmo por ter-se esgotado a 

prestação jurisdicional nestes autos.

Assim, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Expeçam-se em favor da credora certidões de crédito para habilitação nos 

autos da Recuperação Judicial, uma quanto ao crédito principal e outra 

quanto aos honorários sucumbenciais.

Após, certificado o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 25 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392647 Nr: 6980-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRACY BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 Processo nº 6980-52/2015. (Cód. 392647)

Vistos...

Ao autor para, que no prazo de cinco dias, fale sobre os embargos 

apresentados às fls. 72/74.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 24 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 302694 Nr: 23554-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO NUNES MACHADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:OAB/MT 6.735, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Processo n° 23554-58/2012. (Cód. 302694) Vistos, etc... Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, alegando a devedora 

inexistência de saldo remanescente, pois teria depositado 

tempestivamente às fls. 479/480 o valor de R$ 18.637,63, inclusive já 

levantado pela parte autora, sendo imprópria sua pretensão em pleitear a 

diferença de R$ 7.228,82, indicada às fls. 518. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Do que pese as alegações da parte devedora, 

entendo que estas devem prosperar, senão vejamos; Requerido o 

cumprimento de sentença, às fls. 449 determinei a intimação do devedor 

para que, no prazo de quinze dais, efetuasse o pagamento, o que foi 

devidamente cumprido, conforme documentos de fls. 479/482, 

comprovando o pagamento no dia 03.08.2016, dento do prazo de quinze 

dias. No entanto, os valores indicados pelo credor em seus cálculos estão 

equivocados, vez que por se tratar de depósito voluntário, realizado 

inclusive, dentro do prazo, não havendo que se falar em aplicação de 

multa ou honorários. Nesse sentido, todos os demais atos praticados após 

a indicação de saldo remanescente foram inapropriados, motivo pelo qual, 

chamo o feito à ordem para determinar a anulação de todos os atos 

processuais, a partir das fls. 497. Assim, levando em consideração que a 

parte devedora depositou o valor total da condenação dentro do prazo, e 

levando em consideração o levantamento já realizado pela parte credora 

às fls. 494, a extinção do feito é à medida que se impõe. DIANTE DISSO, 

ACOLHO o pedido feito em sede de impugnação para reconhecer o 

excesso de execução, e por entender que a obrigação foi completamente 

satisfeita (fls. 494), DOU ESTE PEDIDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

COMO EXTINTO nos termos do art. 924, II do CPC. Decorrido o prazo e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. VÁRZEA GRANDE–MT, 25 DE OUTUBRO DE 2018. ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 376796 Nr: 24396-67.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 24396-67.2014.811.0002. (Cód. 376796)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE” proposta por MARIA MARGARIDA VIEIRA em desfavor 

BANCO BRADESCARD.

Informa o devedor às fls. 99/100 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 103 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 
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requerido às fls. 103, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 25 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 429463 Nr: 507-16.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REBERT JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 507-16/2016 (Cód. 429463)

Vistos...

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE” proposta por REBERT JOSÉ DA SILVA em desfavor de 

CLARO S/A.

Informa o devedor às fls. 148/154 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 155/160 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 155/160, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 24 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 382671 Nr: 516-12.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Processo nº 13721-11/2015. (Cód. 404621)

Vistos...

Ao credor para dizer se concorda com os valores depositados nos autos 

às fls. 87, no prazo de cinco dias, ciente que sua inércia ensejará na 

concordância e extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 24 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 376600 Nr: 24247-71.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSF, GRICELIA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 24247-71/2014. (Cód. 376600)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ORIGATÓRIO DPVAT pelo 

Procedimento Sumario, art 275,I, do CPC proposta por LUANA SOARES DA 

SILVA em desfavor SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT.

Informa o devedor às fls. 162/163 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 168 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 168, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 24 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392378 Nr: 6825-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSLAINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Processo nº 8625-49/2015. (Cód. 392378)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

ACAUTELATÓRIA proposta por JOSLAINE APARECIDA DA SILVA 

PEREIRA em desfavor CLARO S/A.

Informa o devedor às fls. 151/156 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 173 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 173, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 23 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009579-39.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETTE PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009579-39.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ZILDETTE PINTO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009575-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO NUNES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DE PAULA (REQUERIDO)

ISABEL DE FATIMA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009575-02.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: OTILIO NUNES TEIXEIRA REQUERIDO: JOÃO BATISTA DE 

PAULA, ISABEL DE FATIMA DE PAULA Vistos etc. Intime-se o advogado 

da parte interessada ou, se não houver advogado indicado nos autos, 

oficie-se ao Juízo deprecante solicitando o envio/juntada dos documentos 

necessários (inicial, procuração etc) à devida instrução da carta, a fim de 

possibilitar o cumprimento do(s) ato(s) deprecado(s) (artigo 267, inciso I, 

do novo CPC). Conste do ofício que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem qualquer manifestação/providência, o que será certificado nos autos, 

a precatória será devolvida no estado em que se encontra, na forma do 

Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), 

independentemente de nova determinação. Atendida a providência supra, 

cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da carta como mandado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009621-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO(A))

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande - MT (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009621-88.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA DE LOURDES SILVA RÉU: 2º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT Vistos... Em se 

tratando de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E 

COMPRA, sem aparente contenciosidade, tão pouco elementos indicativos 

de competência deste juízo e seguindo entendimento da CNGCGJ/MT que 

estabelece: Art. 292. Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, 

nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão perante os 

respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. 

Art. 293. Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir as dúvidas suscitadas e 

as demais matérias referentes aos serviços dos Registros Públicos, nos 

termos do art. 52, inciso XXXIV, c/c art. 51, VII, do COJE/MT. Hei por bem, 

em DECLINAR EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor da Diretoria do 

Foro, para onde o processo deverá ser distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009585-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA COSTA CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009585-46.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: SILVIA COSTA CAMPOS SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Por verificar da análise dos autos, que o de cujus deixou 04 

filhos, conforme indicado em sua certidão de óbito, determino a intimação 

da parte autora, para que no prazo de quinze dias, junte cópia de seus 

respectivos documentos, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). Feito isso, conclusos para análise. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009620-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0020079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D M TEIXEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009620-06.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES 

AUTOMOTIVOS LTDA - EPP REQUERIDO: D M TEIXEIRA - ME Vistos... 

Defiro à autora a assistência judiciaria gratuita. Anote-se. Cite-se a parte 

ré para, no prazo de quinze dias, prestar as contas devidas ou contestar 

o pedido, sob as penas do art. 550, § 4º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001825-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATAN JUNIOR SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001825-80.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: NATAN JUNIOR SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos... Verifico da certidão de Id. nº 16040240, que a 

parte requerida, mesmo depois de intimada, não efetuou o depósito 

referente aos honorários periciais. Diante disso, determino a intimação 

pessoal da parte requerida, para que o faça no prazo de cinco dias, sob 

pena de serem os valores penhorados. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 
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digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009719-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS DA COSTA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009719-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDSON CARLOS DA COSTA CAMPOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida 

em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há 

que se conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de 

foro privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos 

termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009717-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VALDEVINO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009717-06.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SEBASTIAO VALDEVINO DE CAMPOS RÉU: INSS Vistos... Em 

se tratando de ação movida em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a incompetência deste juízo, 

eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja competência é absoluta – 

caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste 

modo, este juízo é incompetente para o processamento e julgamento da 

lide, em vista da existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA 

FAZENDA PÚBLICA, a quem compete processar e julgar causas cíveis em 

que intervenham como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os 

municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 

62, § 1º, do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004433-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004433-85.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LEANDRO DE OLIVEIRA CHAGAS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Ao Sr. Perito para 

dizer sobre o pedido do autor de Id. nº 12705136. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004338-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004338-21.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALAIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré 

matéria preliminar e prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No 

tocante à substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que 

venho aplicando nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o 

previsto em normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e 

pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer 

prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, 

DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. 

Considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço 

profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor d Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007202-32.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JOILDE HILARIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007202-32.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOILDE HILARIO DE MORAES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré 

matéria preliminar e prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No 

tocante à substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que 

venho aplicando nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o 

previsto em normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e 

pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer 

prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, 

DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

Entendo não ser requisito a resposta positiva da seguradora quanto ao 

pagamento do prêmio na esfera administrativa, e o STJ pacificou o 

entendimento de que o esgotamento da instância administrativa não é 

condição para o ingresso na via judicial. Motivo pelo qual, rejeito a 

preliminar e indefiro o pedido. DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO 

PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré alega ausência de 

pressuposto válido para a constituição do processo por falta de juntada 

de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, nos termos do 

art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou residência, pelo autor, 

atende as exigências legais, não tendo que se falar em extinção do 

processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. 

Considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço 

profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor d Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença
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Processo Número: 1004166-79.2017.8.11.0002
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TAILANE BORDINHAO (REQUERENTE)
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))
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ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004166-79.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: TAILANE BORDINHAO REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Processo n.º 1004166-79.2017.8.11.0002. 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por TAILANE BORDINHAO PINHEIRO em desfavor da SEGURADORA LÍDER 

DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito ocasionando incapacidade permanente. Alega ainda, 

que devido ao acidente automobilístico ficou com uma perda funcional que 

foi constatada pela seguradora à época do requerimento administrativo, no 

entanto, entende da leitura da Lei nº 6.194/74, que por ter como parâmetro 

o teto no valor de R$ 13.500,00, possui o direito de receber a diferença 

dos valores, juntando procuração à Id. nº 8000655 - Pág. 1 e documentos. 

Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo 

juntado à Id. nº 9352342 - Pág. 1. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 9601048, alegando, alegando, em sede de preliminar, 

alteração do polo passivo para Seguradora Líder, ausência de laudo do 

IML. No mérito, pede pela improcedência da demanda por entender que o 

pagamento foi realizado no montante correto (Id. nº 9601071 - Pág. 1) na 

via administrativa não existindo valor residual a ser recebido pela autora. 

Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. 

Junta procuração, substabelecimentos e documentos. A fim de quantificar 

a lesão sofrida pelo autor, à Id. nº 11308753, nomeei perito, juntando o 

respectivo laudo à Id. nº 14202170. Intimadas as partes para falarem 

sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação no 

estado em que se encontra por entender desnecessárias outras provas 

além dos documentos já encarados e laudo pericial. Versa o feito quanto à 

cobrança de diferença de seguro DPVAT, alegando o autor que foi vítima 

de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela 

com redução permanente de sua capacidade laborativa, tendo recebido 

administrativamente valor aquém ao devido. DO DIREITO AO RECEBIMENTO 

DA DIFERENÇA DO DPVAT. De acordo com o art. 5º da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

contestou o pedido sob o pretexto de que pagou integralmente na via 

administrativa o que seria devido ao autor, argumentando, 

alternativamente, que se deve levar em consideração o grau da lesão 

sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Não há dúvidas quanto ao direito 

ao recebimento, o que, inclusive, foi reconhecido administrativamente. No 

tocante à cobrança, é inequívoco nos autos que o autor recebeu da 

seguradora, após processamento do pedido administrativo, a importância 

de R$ 843,75 (Id. nº 9601071 - Pág. 1). Realizada prova pericial (Id. nº 

14202170), constatou o expert que o autor ainda apresenta lesão parcial 

em caráter permanente. Nesse aspecto, inobstante ser um tanto delicada 

sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/2009: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 
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sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). Ante aos documentos juntados, bem 

como o laudo pericial, concluiu-se que o autor apresenta invalidez 

permanente, definida como intensa (75%) em joelho esquerdo (25%). Em 

que pese às alegações feitas pelo réu quanto ao laudo pericial, tenho que 

estas são risíveis, vez que o perito, foi claro em especificar e quantificar a 

lesão sofrida pelo autor. Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

definitivo, sem possibilidade de recuperação e sequela com debilidade 

permanente e parcial do membro lesionado em razão do grau das lesões, 

tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Estabelece a 

tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada pela perda 

invalidez permanente parcial pagar-se-á indenização à proporção sobre o 

percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado 

pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: Lesão I; A) Valor total 

da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial joelho 

esquerdo: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo 

com a seguradora diante da ausência de irresignação: 75% D) Valor 

devido: A x B x C: R$ 2.531,25 Com isso, faz jus o autor ao recebimento 

de tal importância referente à lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente 

reconhecido pela seguradora. Desse valor, contudo, deve ser descontada 

a importância já recebida pelo autor no valor de R$ 843,75, resultando em 

um saldo em favor do autor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da 

Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os juros na hipótese de 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. 

Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua 

incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a 

matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento da diferença do seguro DPVAT em favor do autor na 

importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. VÁRZEA GRANDE–MT, 25 DE 

OUTUBRO DE 2018. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO [1] Os juros 

de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. [2] 

Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004161-57.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: FRANCIMAR FONCECA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Processo n.º 1004161-57.2017.8.11.0002 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DIFERENÇA DE SEGURO 

DPVAT proposta por FRANCIMAR FONSECA SILVA em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que foi vítima de um acidente de trânsito ocasionando incapacidade 

permanente. Alega ainda, que devido ao acidente automobilístico ficou com 

uma perda funcional requerendo o pagamento do prêmio o valor de R$ 

13.500,00. Junta instrumento procuratório à Id. nº 8000149 - Pág. 1 

documentos. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo juntado à Id. nº 9351997 - Pág. 1. Citada, a ré ofertou 

contestação à Id. nº 9600947, alegando, em preliminar, o cumprimento da 

obrigação pela quitação administrativa, inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, ausência de laudo do IML. No mérito, pede pela 

improcedência da demanda por entender que o pagamento foi realizado no 

montante correto na via administrativa não existindo valor residual a ser 

recebido pela autora, conforme indicado à Id. nº 9600966 - Pág. 1. Requer 

o acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. A fim de quantificar a 

lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 11311000, nomeei perito, juntado o 

respectivo laudo à Id. nº 14045080. Intimadas as partes para falarem 

sobre o laudo, ambos manifestaram-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO: Pleiteia a autora a 

condenação da ré ao pagamento da diferença do seguro DPVAT, 

argumentando que o valore recebido na via administrativa não foi o 

montante total devido. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De 

acordo com o art. 5º da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A partir desse entendimento, 

tenho da leitura da contestação, que a parte autora entrou com o pedido 

administrativo a fim de receber os valores referentes ao recebimento do 

seguro de acordo com o grau de suas lesões, o que foi acolhido pela 

seguradora, e mediante perícia administrativa foi pago o valor de R$ 

4.725,00 em favor da parte autora, conforme comprovante de pagamento 

juntado à Id. nº 9600966 - Pág. 1. Com efeito, a indenização prevista para 

casos como o dos autos, deve ser proporcional ao grau da lesão, apurada 

por especialista. Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou, dispondo a Súmula 474, que: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez” (DJe 19/06/2012). É de se observar que 

a previsão do valor da indenização, para casos de invalidez, Lei 6.194/74, 

art. 3º, “b”, não é fixo como no caso da alínea “a”, do artigo 3º, quando do 

acidente resulta morte da vitima, ou seja, a lei fixa apenas o patamar 

máximo a ser indenizado. Ademais, no julgamento do Resp. 1.246.432/RS, 

examinado sob o regime dos recursos repetitivos, assentou: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A 

PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para 

efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, 

será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 

474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. Nesse sentido, a fim de 

apurar o grau de invalidez da parte autora, foi realizada a perícia médica, 

conforme laudo juntado à Id. nº 14045080, cuja conclusão do expert após 

análise do histórico, exames físico e complementar, e documentos 

anexados aos autos foi que; “a autora é portadora de sequela em membro 

inferior direito (70%) com limitação funcional moderado (50%)”. Tal 
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limitação determina uma incapacidade parcial e permanente, caracterizada 

um dano parcial incompleto, a ser pago de acordo com a tabela DPVAT 

(Lei 11.945 de 2009), senão vejamos; 1ª lesão; A) Valor total da cobertura 

(Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda funcional/parcial MID: 70% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 50%. D) Totalizando o Valor de R$ (A 

x B x C): R$ 4.725,00. Desse modo, considerando que a perícia médica 

concluiu que, no caso, a indenização deve paga ao segurado, e 

levando-se em conta que já houve pagamento de indenização oriunda do 

DPVAT, no mesmo montante na via administrativa (Id. nº 9600966 - Pág. 

1), não tendo que se falar então, em diferença a ser pleiteada, vez que o 

valor recebido pelo autor na sede administrativa está de acordo ao 

quantum devido apurado pelo Sr. Perito. DIANTE DISSO, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT. Feito sem custas por ser o autor beneficiário da assistência 

judiciária gratuita. Outrossim, considerando ter sido formada a relação 

processual, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor da ré, que arbitro em 15% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98 do 

CPC. Decorrido o prazo, certifique o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. VÁRZEA 

GRANDE–MT, 25 DE OUTUBRO DE 2018. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004906-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004906-37.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO RÉU: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Considerando haver incapaz envolvido na 

presente lide, necessário se faz o pronunciamento do membro do Parquet. 

Desse modo, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 26 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 522568 Nr: 25837-78.2017.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIGRE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA DE PNEUS FLEX LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - OAB:9821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Vistos. Verifica-se que, conquanto o primeiro advogado do autor, Dr. 

Arcides de David, tenha substabelecido sem reserva de poderes, este 

pleiteou para que as intimações continuassem a ser realizadas em seu 

nome fls. 39/40. Contudo, após a decisão que indeferiu o pedido de tutela, 

referido advogado peticionou requerendo a correção dos cadastros 

retirando as intimações realizadas em seu nome (fls. 48). 2) Destarte, à 

vista da constituição de novo advogado pela autora, presente nesta 

audiência, aguarde-se a juntada de substabelecimento, procedendo as 

devidas alterações nos cadastros no sistema Apolo. 3) Concedo o prazo 

de 10( dez) dias para que as partes regularizem a representação 

processual, juntando carta de preposto, substabelecimento e procuração. 

4) No mais, defiro a suspensão do processo pelo prazo requerido pelas 

partes. 5) Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se 

a autora para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito. 6) Após, façam os autos conclusos. 7) Saem os 

presentes devidamente intimados. 8) Cumpra-se, com as providências 

necessárias. NADA MAIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 415032 Nr: 19346-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, MARCOS VINICIUS DE LUCCA BOLIGON 

- OAB:12099.B

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 128/155 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação ao 

requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405509 Nr: 14225-17.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON OLIVEIRA DA COSTA, CAMILA 

SILVEIRA VIRGENS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 1) “Vistos. Permaneçam os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. 2) Saem os presentes devidamente intimados. 3) Cumpra-se, 

com as providências necessárias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 207653 Nr: 3546-02.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMAX ESTRUTURAL LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10891, ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica em apenso.

Após, intime-se o exequente para manifestar e requerer o que entender 

de direito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 381655 Nr: 28008-13.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 
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OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 186/189, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, 

contudo, devidamente intimada (certidão de fls. 201), a parte autora não 

se manifestou nos autos, quedando-se inerte quando ao pagamento da 

dívida, pelo que determino o arquivamento dos autos, com as anotações 

de praxe.

Sem prejuízo de eventual desarquivamento, determino desde já, se 

requerido, a liberação dos valores à parte autora, expedindo-se o 

respectivo alvará.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282739 Nr: 1560-71.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSYDELMA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

1 - Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta 

única (fls. 116), para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 129, eis 

que incontroverso.

2 - Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, da 

CNGC, acerca da transferência efetuada.

3 - Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente 

do débito, requerendo a execução da sentença (fls. 127/130), intime-se a 

parte requerida/executada, para que pague o débito restante, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, 

do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do NCPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, NCPC).

 4 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

5 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410256 Nr: 16761-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL POMPEU DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges - OAB:

 Vistos etc.

Verifica-se dos autos que a parte requerida efetuou o depósito 

espontâneo da condenação (fls. 46/48), inclusive o feito já foi julgado 

extinto, diante da quitação do débito (fls. 85).

Contudo, há divergência dos doutos patronos que patrocinam a causa 

com relação ao levantamento dos honorários sucumbenciais.

Na hipótese dos autos, tem-se que ambos os advogados atuaram de 

forma igualitária, sendo que as petições encontram-se assinadas por 

ambos os patronos.

Dessa forma, considerando que os dois advogados atuaram na causa de 

forma proporcional aos serviços efetivamente realizados, os honorários 

de sucumbência devem ser divididos entre os causídicos à razão de 50% 

(cinquenta por cento).

Diante de todo o exposto, determino:

 1 - Proceda à transferência na proporção de 50% concernente aos 

honorários sucumbenciais (15% do valor depositado) aos advogados 

Milton Jones Amorim Vieira e Claudison Rodrigues, nas contas já indicadas 

no processo;

2 - Proceda à transferência do valor principal na conta indicada às fls. 84;

3 – Quanto aos honorários contratuais, deve o advogado requerente do 

petitório de fls. 87/88, comprovar/trazer cópia do contrato aos autos, 

considerando que se houve a efetivação do contrato formal, obrigação de 

quem requer, não podendo este juízo proceder a determinação de exibição 

de documento particular, o qual independe do deslinde da causa.

4 - No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

5 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 425235 Nr: 24746-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO MULLER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA BRAGA DA SILVA - 

OAB:17895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Thiago Muller de 

Oliveira em desfavor de HSBC Bank Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos 

exposto às fls. 56/57.

Instado ao pagamento, a parte devedora quedou inerte, pelo que foi 

efetuada penhora on line do montante devido, tendo a instituição financeira 

novamente permanecido silente (certidão de fls. 67).

Intimado, o credor concordou com os valores conscritos, requerendo o 

levantamento dos valores (fls. 65/66).

 É o relatório necessário. Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 794, 

inciso I, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, I, do Código 

de Processo Civil.

Custas, conforme posta na sentença.

Nos termos do art. 854, § 5º, do CPC, converto a indisponibilidade em 

penhora e transfiro o montante penhorado para a Conta única.

 Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389481 Nr: 5023-16.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Vistos etc.

Verifica-se, diante do teor da petição acostada às fls.124/125, por meio da 

qual a parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, 

tendo a parte autora concordado com os valores, requerendo o 

levantamento do dinheiro (fls. 131), proceda à transferência do valor 

depositado judicialmente na conta única para a conta bancária indicada 

pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433616 Nr: 3168-65.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Carlos Vieira de 

Almeida Neto em desfavor de Seguradora Líder de Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, pelos fatos e fundamentos exposto às fls. 108/110.

Instado ao pagamento, a parte devedora efetuou o pagamento (114/116).

Intimado, o credor concordou com os valores conscritos, requerendo o 

levantamento dos valores (fls. 119).

 É o relatório necessário. Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 794, 

inciso I, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, I, do Código 

de Processo Civil.

Custas, conforme posta na sentença.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342096 Nr: 9602-41.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o petitório de fls. 104, haja vista que a obrigação de apresentação 

do contrato é do subscritor/requerente, não podendo este juízo proceder a 

determinação de exibição de documento particular, o qual independe do 

deslinde da causa.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 102.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 401321 Nr: 12011-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 180/181, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, e, tendo a parte autora informado a satisfação da dívida às 

fls. 190, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

184/185.

Proceda à transferência dos valores depositados judicialmente na conta 

única para a conta bancária indicada pelo advogado (fls. 190).

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311861 Nr: 7922-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14.445/MT

 Vistos etc.

1 - Diante da certidão de fls. 95, onde informa que houve o decurso do 

prazo sem que a parte executada manifestasse sobre a penhora realizada 

na conta da parte executada (fls. 93), converto a indisponibilidade em 

penhora e transfiro o montante à Conta Única, nos termos do art. 854, § 

5º, do CPC, procedendo no seguimento a transferência dos valores para a 

conta do autor indicada às fls. 95.

2 – No mais, em atendimento ao pleito de fls. 95/96, expedi ofício eletrônico 

ao DENATRAN, via RENAJUD, constatando a existência de 01 (um) único 

veículo em nome do devedor, todavia contendo restrição bancária como 

judicial, além de ser bastante antigo (ano0 1982), o que a princípio torna 

inócua sua constrição.

De qualquer modo, procedo à intimação do credor, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 3 - Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 328683 Nr: 25002-32.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL - CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:MT 17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 111/113, intime-se a perita nomeada para que se 

manifeste nos autos e informe este juízo acerca da possibilidade da 

realização da perícia técnica com cópia do contrato digitalizado. Prazo: 10 

dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 275198 Nr: 18273-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PEREIRA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ANA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 Vistos.

Determinado que as partes realizassem a emenda do pedido de 

cumprimento de sentença, apresentando planilha atualizada do débito (fls. 

510), apenas o autor/reconvindo manifestou-se requerendo a inclusão de 

restrição via Renajud no caminhão objeto da lide, bem como a intimação da 
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requerida para efetuar o pagamento do débito de R$32.232,86 (fls. 

513/517).

Pelos motivos já informados na decisão de fls. 510 e inexistindo prova das 

alegações do autor de que a autora escondeu o veículo no interior de 

Goiás ou que o vendeu, indefiro o pedido para inclusão de restrição de 

circulação no veículo em discussão.

Tendo em vista que o requerente/exequente não cumpriu com a 

determinação anterior, concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias, para trazer 

aos autos planilha de cálculo discriminado e atualizada, e adequar a 

petição nos termos do art. 524, do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Realizada a emenda, retornem os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 24 de outubro de 2018.

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 99752 Nr: 9230-73.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS GADENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ITIQUIRA LTDA, WAGNER 

APARECIDO CLEMENTI, CLIBAS CLEMENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197042/SP, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:MT 

8.617

 Vistos etc.Pendente de apreciação o petitório de fls. 505, onde a parte 

requerida requer a restituição do prazo para se manifestar acerca da 

proposta de honorários periciais acostados às fls. 499/502, cuja intimação 

se deu através da certidão de impulsionamento de fls. 503.Vejamos. A 

intimação fora publicada no DJE em 08.10.2018, começando a fluir o prazo 

em 09.10.2018 com término previsto para o dia 16.10.2018.Todavia, no dia 

10.10.2018 (quarta-feira) a 10.04.2017 (segunda-feira), os autos 

permaneceram com carga ao advogado Bruno Ferreira Gomes. Ressalto 

que o processo permaneceu na Secretaria Judicial no dia 09.10.2018 

(terça-feira), porém no dia 10.10.2018 (quarta-feira), os autos saíram em 

carga ao advogado supra citado, permanecendo com este até o final do 

prazo (16.10.2018).Pois bem. É consabido que sendo o prazo comum 

entre às partes, era defeso ao advogado da parte requerida ter vista dos 

autos, mormente ante à disciplina registrada na Legislação adjetiva civil 

(CPC, art. 107, § 2º) . (...) Destarte, houve um fato, alheio à vontade da 

parte requerida, cuja prática ato processual restou impossibilitada de 

realizar (CPC, art. 223, § 1°).Desse modo, considerando que os autos 

ficaram indisponíveis no período de 10.10.2018 a 16.10.2018, restituo o 

prazo de 4 (quatro) dias uteis à parte requerida para manifestação acerca 

da proposta dos honorários periciais acostados às fls. 499/502.Intimem-se 

e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427914 Nr: 26228-04.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA FAUSTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, Leonardo Fialho Pinto - 

OAB:108.654/MG, LEONARDO FIOALHO PINTO - OAB:OAB/MG 108.654

 Vistos.

Consta às fls. 213 petição da autora informando que em razão da 

neoplasia maligna que lhe acometeu houve mudança na sua situação 

financeira, de modo que já não possui condições de arcar com as custas 

processuais e honorários sucumbenciais, conforme condenado na 

sentença, pleiteando a concessão da justiça gratuita.

 Requer, também, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial.

Destarte, à vista do disposto no art. 99 do CPC, segundo o qual o pedido 

de gratuidade pode ser formulado em qualquer fase do processo por 

simples petição, e considerando que a autora comprova a alegada 

hipossuficiência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes do art. 98 e 99 do CPC.

À vista da concessão da justiça gratuita a requerente, fica sobrestada as 

obrigações decorrentes da sucumbência ‘e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário. ‘(art. 98, § 3º do CPC).

Outrossim, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença (fls. 247), 

defiro o pedido autoral para desentranhar os documentos que guarnecem 

a exordial, os quais deverão ser substituídos por cópias e entregues à 

autora ou seu procurador, mediante certidão nos autos.

Após, nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 23442 Nr: 3144-96.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOGRÃO - ASSESORIA E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510, MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO - 

OAB:11971/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 Vistos etc.

Considerando que o RAI nº 103853/2015 foi provido (fls. 773/778), 

acolhendo integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, 

reconhecendo a satisfação integral da dívida, defiro o petitório de fls. 826.

Em sendo assim, proceda-se a liberação da penhora realizada às fls. 613, 

expedindo o respectivo alvará, observando os dados bancários 

constantes às fls. 826.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 828.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 259498 Nr: 18667-02.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO STECH JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO DE ANTONIO DALL'ORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face da petição de fls. 85, em que a parte autora requer a extinção do 

feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários, diante da inexistência do contraditório.

Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e 

recibo nos autos, se requerido.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 93242 Nr: 2831-28.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, EDEGAR CARLOS CHIODELLI, AURORA SALETE CHIODELLI, JOSE 

INACIO LOUÇÃO, ERCÍLIA MARQUES LOUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA VENANCIO COSTA - 

OAB:OAB-RJ 126123, RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ, THAÍS SABBAG 

MUTO - OAB:129.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251097 Nr: 10373-58.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORT PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONDES MENDONÇA TRINDADE - 

OAB:MT 19.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CONTE AZEVEDO 

DE SOUZA - OAB:31195

 Vistos etc.

Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela parte 

exequente (fls. 232), intime-se a parte embargada/executada para se 

manifestar, nos termos do art. 1023, § 2º, do CPC. Prazo: 5 dias.

A parte executada deverá se manifestar também acerca da proposta de 

acordo oferecida pela parte credora às fls. 233/234. Prazo: 5 dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 84149 Nr: 6281-13.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LDTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS & FERREIRA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a sentença proferida nos autos em apenso (Id. 

473841 – Autos nº 23077-93.2016.811.0002) extinguiu aquele feito, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito (art. 485, III, do CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 473841 Nr: 23077-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS & FERREIRA, ANGELO FERNANDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.Sem custas, por não serem cabíveis em razão 

da natureza da ação.Sem condenação em honorários advocatícios, diante 

da inexistência do contraditório.Defiro, desde já, o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e certificação nos 

autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 533437 Nr: 6256-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATO MATERIAS ELÉTRICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON KIESQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Pizzato 

Materiais Elétricos em desfavor de Dilson Kiesqui - ME, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fls. 98/101), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Em razão do acordo celebrado nos autos principais, houve perda 

superveniente do objeto da ação de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica (Id. 533437). Desta feita, julgo extinto o incidente em apenso sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

 Custas e honorários advocatícios nos termos pactuados pelas partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 209762 Nr: 5512-97.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATO MATERIAS ELÉTRICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON KIESQUI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Pizzato 

Materiais Elétricos em desfavor de Dilson Kiesqui - ME, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fls. 98/101), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Em razão do acordo celebrado nos autos principais, houve perda 

superveniente do objeto da ação de Desconsideração da Personalidade 
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Jurídica (Id. 533437). Desta feita, julgo extinto o incidente em apenso sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

 Custas e honorários advocatícios nos termos pactuados pelas partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405166 Nr: 14014-78.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ORNELAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Adriano 

Ornelas Barbosa em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos de 

direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fls. 111/112), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

A requerida juntou aos autos o comprovante de pagamento do acordo 

entabulado entre as partes (fls. 113).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Custas e honorários advocatícios nos termos pactuados pelas partes.

Proceda a transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pela advogada (fls. 119).

 Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 1238 Nr: 983-21.1997.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANDE NÁUTICA IMP. EXP. E REP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DE SANTANA - 

OAB:5384, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ERNESTO PAES DE 

BARROS - UNIVAG - OAB:4867/ MT

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.Custas pagas inicialmente.Condeno a parte 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o 

grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.Defiro, desde já, o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e certificação nos 

autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433655 Nr: 3198-03.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO CRISOSTOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da petição de fls. 96, em que a parte autora requer a extinção do 

feito, por não ter mais interesse no prosseguimento da demanda, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do CPC) e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Sem custas, em razão da gratuidade da justiça.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 48384 Nr: 3332-21.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO DE CARVALHO FARIA REP/ POR 

MAURILIO DE CARVALHO FAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ THEODORO 

GOMES - OAB:2853-B/MT, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9.245, CARLINHOS BATISTA TELES - OAB:6656, SÉRVIO 

TÚLIO MIGUEIS JACOB - OAB:MT -6204

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.Custas pagas inicialmente.Condeno a parte 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o 

grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.Defiro, desde já, o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e certificação nos 

autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 408760 Nr: 15987-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO GONÇALO PEREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

empresa ré no importe de R$161,37 (contrato nº 5046019635).Condeno a 

demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, 

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir da prolação da sentença.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 
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pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 538681 Nr: 9225-31.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERNANDA DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELA IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB- MT 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/MT, JANE CLAIR ZANETTI - OAB:8716, RENATA PIMENTA 

DE MEDEIROS - OAB:9844

 Certifico que o embargado se manifestou tempestivamente. Certifico ainda 

que intimo a parte embargada para se manifestar a respeito das provas 

que pretende produzir no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 394937 Nr: 8366-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PIRES DE ARRUDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, 

condeno o requerente por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 

2% do valor atualizado da causa e dos prejuízos suportados pela 

requerida com despesas processuais e honorários de advogado.Sem 

prejuízo, condeno a parte autora em custas e despesas processuais, bem 

como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. 

Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça (fls. 

32), neste tópico, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará 

suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320256 Nr: 16647-33.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMELINDRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais 

com pedido de antecipação parcial da tutela proposta por Esmelindra de 

Lima em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na 

exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fls. 309/310), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Honorários advocatícios nos termos pactuados pelas partes.

Quanto às custas, também é sempre necessário que quando da 

celebração de acordo, as partes estabeleçam quem deve pagá-las, no 

entanto, não havendo disposição neste sentido, estas serão divididas 

igualmente, conforme disposto no art. 91, § 2º, do CPC.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344733 Nr: 11707-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE FERREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos, etc.

Indefiro o petitório de fls. 97, haja vista que a obrigação de apresentação 

do contrato é do subscritor/requerente, não podendo este juízo proceder a 

determinação de exibição de documento particular, o qual independe do 

deslinde da causa.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 95.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 394253 Nr: 7940-08.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER), PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS(DPVAT-S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 386708 Nr: 3131-72.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARP, ELEVONIR PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo 

o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, do 

CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do D. Patrono da 

requerida, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.Expeça-se alvará para levantamento do valor 

depositado pela seguradora para realização da prova pericial (fls. 

105/107).No mais, digne-se a Secretaria a retificar a numeração dos autos 

a partir da fl. 114.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 
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requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 206112 Nr: 2094-54.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE CRISTINA MORAES DEZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:MT 3.561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussianney Vieira 

Vasconcelos - OAB:11.287

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Boufleur e Langer Ltda, em 

desfavor de Marluce Cristina Moraes Dezorzi, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo judicial, pugnando 

por sua homologação e extinção do feito às fls. 103.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC.

Custas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 229626 Nr: 9764-12.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE -IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA REGINA BETIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc. 1 - (...) determino a expedição de mandado de penhora a ser 

cumprido junto ao empregador da devedora, para que seja bloqueado, 

mensalmente, 20% (vinte por cento) dos rendimentos salariais líquidos da 

executada Fabiana Regina Betiol, diretamente da folha de pagamento, até 

o limite suficiente à satisfação do débito exequendo.Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça também intimar o empregador (Governo do Estado de Mato 

Grosso) para que após cada efetivação de bloqueio mensal, até o 

montante suficiente para garantir o resgate total da dívida, o valor 

respectivo deverá ser depositado mensalmente na Conta Única do TJMT, 

vinculado a este processo. 2 – FALTA CONSULTA RECEITA3 - 

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 234650 Nr: 14658-31.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1 - (...) determino a expedição de mandado de penhora a ser 

cumprido junto ao empregador do devedor, para que seja bloqueado, 

mensalmente, 20% (vinte por cento) dos rendimentos salariais líquidos do 

executado Gabriel dos Santos Filho, diretamente da folha de pagamento, 

até o limite suficiente à satisfação do débito exequendo, intimando-o, no 

seguimento, da respectiva ordem.Deverá o Sr. Oficial de Justiça também 

intimar o empregador para que após cada efetivação de bloqueio mensal, 

até o montante suficiente para garantir o resgate total da dívida, o valor 

respectivo deverá ser depositado mensalmente na Conta Única do TJMT, 

vinculado a este processo. Antes da expedição do mandado, deverá o 

credor trazer aos autos cálculo atualizado da dívida, bem assim dados e 

endereços da empresa empregadora. Prazo: 10 dias. 2 - Promova a Sra. 

Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão do nome da parte 

executada naquele órgão. 3 – FALTA CONSULTA RENAJUD-VER FLS. 

1174 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 214433 Nr: 9826-86.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, MAISA MARQUES PELLET - OAB:11889 MT

 Vistos etc. (...)Com relação ao arbitramento de honorários sucumbenciais 

na impugnação ao cumprimento de sentença.Em análise aos autos, 

verifico que nesse ponto não há nenhum vício apontado, posto que o 

acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e a extinção da 

ação consequentemente geram a condenação do exequente/impugnado 

ao pagamento da verba honorária em favor da impugnante, 

independentemente de requerimento, sendo consequência lógica da 

decisão. (...)Feita estas consideração acerca do arbitramento dos 

honorários sucumbenciais, não vislumbra neste tópico aa presença de 

qualquer requisito do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, 

omissão, obscuridade ou erro material.Diante disso, assevera-se que a 

estreita via dos embargos de declaração se apresenta inadequada.Luiz 

Guilherme Marinoni, sobre o assunto, leciona:Realmente, se a função dos 

embargos de declaração é subsidiária, visando somente aperfeiçoar a 

decisão, não se pode autorizar que, por meio desde caminho, obtenha a 

parte a modificação substancial da decisão impugnada. (...)Assim, a 

sentença devastada encontra-se fundamentada de acordo com os 

pedidos postos, não havendo em que se falar em julgamento extra petita. 

Ademais, impende observar que eventual inconformismo do embargado 

deve ser veiculado por intermédio de recurso próprio, tendo em vista que 

os embargos de declaração não constituem via adequada para 

rediscussão de matéria já decidida. Com relação a controvérsia acerca da 

liberação do valor penhorado.Neste ponto, assiste razão o embargante, 

posto que o alvará deve ser expedido em favor do credor, ora impugnado, 

após o trânsito em julgado desta decisão. Diante de todo o exposto, acolho 

parcialmente os embargos declaratórios, com fulcro nos termos supra 

delineados.P. I. e Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005358-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GOMES MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005358-81.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): IRENE GOMES MARINHO RÉU: BANCO BRADESCO S.A., 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que as partes são capazes e estão devidamente 
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representadas. A parte autora postulou pela prova pericial. Assim, tendo a 

parte requerida apresentado contrato eventualmente assinado pela autora, 

o qual se encontra acostado no Id. 7273764, pág. 4, entendo ser 

necessária a perícia técnica para o deslinde da causa. Não existem 

preliminares a serem apreciadas, bem como não vislumbro, neste momento 

processual, nulidades a declarar nem irregularidades a serem sanadas, 

pelo que declaro o feito saneado. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do 

CPC, fixo como ponto controvertido a comprovação da autenticidade da 

assinatura aposta no contrato de n. 592491323, bem assim o nexo de 

causalidade entre os fatos narrados na inicial e a responsabilidade 

imputada à parte requerida. Destarte, intime-se a parte requerida para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresente na Secretaria Judiciária o contrato 

original e documentos apresentados supostamente apresentados pela 

autora no momento da contratação em discussão. Para tanto, nomeio a 

Sra. LUCIANA DIAS CORRÊA, perita grafotécnica, com endereço Rua G, n. 

144, Ed. Caravelas, apto. 1202 – Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, Tel.: (65) 

99602-7766 / (65) 98103-7766, e-mail: l.diascorrea@yahoo.com.br, 

devendo ser intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

quanto à aceitação da nomeação. De conformidade com o art. 95 do CPC, 

quando a perícia for requerida pela parte autora, caberá a esta antecipar 

os custos com sua realização, contudo a requerente é beneficiária da 

justiça gratuita, fato que lhe retira a obrigação de custear o adiantamento e 

o pagamento dos honorários. Dessa forma, tendo em vista ser a autora, 

requerente da perícia, beneficiária da gratuidade da justiça, em 

observância à Resolução 232 do CNJ, considerando a complexidade do 

caso, que para a realização da perícia exige zelo e especialização do 

profissional em grau elevado, bem como longo tempo necessário para a 

prestação do serviço, fixo os honorários do perito em R$1.000,00 (mil 

reais) (art. 504, § 4º da CNGC). Em sendo aceita a nomeação, deverá 

apresentar currículo e comprovar especialização, bem como confirmar os 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais, bem como designar data, horário e 

local para início dos trabalhos, o que deverá ser comunicado nos autos de 

forma a possibilitar aos assistentes técnicos o acompanhamento da 

perícia, devendo serem intimados da data designada, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias (artigo 465, §2º, incisos I, II e III, e art. 466, § 2º, 

ambos do CPC). A Senhora perita deve ser advertido(a) para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial. Desde já, formulo o quesito do Juízo: 1) 

A assinatura lançada nos documentos e contratos juntados pela requerida 

é da autora? Albergado pelo artigo 357, §8º, do CPC, fixo o prazo de 30 

(trinta) dias, após o aceite do encargo, para apresentação de laudo (art. 

465, CPC). Faça-se constar as observações dos artigos 466, §2º; 474 e 

476 do CPC. Intimem-se os interessados para no prazo de 15 (quinze) dias 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, 

incisos II e III, do CPC). Consignando-se que, os assistentes técnicos 

deverão apresentar pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

a apresentação do laudo do perito oficial, independentemente de intimação 

(art. 477, §1º, do CPC). Apresentados quesitos suplementares durante a 

realização da perícia, a Gestora judiciária dará ciência à parte contrária 

(artigo 469 do CPC), no termos do §2º do art. 1.241, da CNGC. Em se 

tratando de perícia grafotécnica, caso a perita requeira que a autora lance 

em folha se papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes, para fins 

de comparação, deverá a gestora intimá-la para atendimento da 

solicitação, independente de ordem do Juiz (§ 3º, do art. 1241 do CPC, c/c 

art. 478, § 3º do CPC). Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes 

para manifestação no prazo como de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, §, 1º, do CPC). Apresentado o laudo 

pericial, expeça-se certidão em favor do perito, com o valor dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC c/c art. 91, § 3º do CPC). Várzea Grande, 

25 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003537-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DUARTE NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003537-42.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCELINO DUARTE NETO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Encaminhados os 

autos ao Centro Judiciário, a audiência de conciliação restou prejudicada 

em razão da requerida não oferecer proposta de acordo (id. 8151683). Na 

oportunidade, o autor foi submetido à avaliação médica e seu advogado 

solicitou a juntada da avaliação médica. Destarte, passo ao saneamento 

do feito. I – Da inépcia da inicial – da necessidade de realização de pedido 

administrativo anterior – da falta de interesse de agir – 

Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. Argumenta a 

requerida que, a parte demandante não requereu administrativamente a 

indenização ora pleiteada, de forma que não havia necessidade alguma do 

ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o convênio paga 

criteriosamente todas as coberturas devidas aos beneficiários, bastando 

a apresentação da documentação necessária. Assim, sustenta que não 

estão presentes o binômio necessidade/adequação, motivo pelo qual 

requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois a existência do 

litigio constitui condição lógica da ação. Menciona o julgamento do Recurso 

631.240 do STF. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5050451). 

Ademais, mesmo que o requerimento administrativo tenha sido posterior à 

propositura da ação, no caso a requerida apresentou contestação de 

mérito o que caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, 

consoante a fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do 

julgamento do TEMA 350. II – Da não comprovação do pedido 

administrativo e a sua recusa. Sustenta que o requerimento administrativo 

juntado pelo autor não demonstra efetivamente que o pedido foi 

protocolado, posto que não consta o número do sinistro nos documentos 

juntados. Ainda, não consta no site para consulta o pedido administrativo 

do autor por não ter cumprido as exigências da seguradora para a juntada 

dos documentos necessários. Desse modo, requer a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Não merece prosperar a preliminar, 

pois embora a requerida alegue que não foram juntados os documentos 

necessários à regulação do sinistro sequer menciona quais os 

documentos faltaram. Ademais, a expedição do documento constante no 

id. 5050451, por si só indica que o ator protocolou o requerimento 

administrativo. Desta forma, tendo em vista que a documentação 

encartada aos autos, a princípio, mostra-se se suficiente para a 

demonstração do acidente de trânsito e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser afastada a preliminar 

suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, 

determinando o prosseguimento do feito. Declaro o feito saneado. Fixo 

como ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua localização e 

repercussão. Defiro o requerimento da parte autora para que seja juntado 

nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002508-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNY ARANOIDNNY LINS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002508-54.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): RAYANNY ARANOIDNNY LINS SOUZA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. 

Encaminhados os autos ao Centro Judiciário, a audiência de conciliação 

restou prejudicada em razão da requerida não oferecer proposta de 

acordo (id. 8150653). Na oportunidade, a autora foi submetida à avaliação 

médica e seu advogado pugnou pela não juntada da avaliação médica. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. I – Da inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse de agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que, a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Menciona o julgamento do Recurso 631.240 do STF. Sem razão 

da demandada, posto que a autora juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 4669606 e id. 5506955). Ademais, mesmo que o 

requerimento administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, no 

caso a requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o 

interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de 

transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 

350. II – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. 

Sustenta que o requerimento administrativo juntado pela autora não 

demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo da autora por não ter 

cumprido as exigências da seguradora para a juntada dos documentos 

necessários. Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento 

do mérito. Não merece prosperar a preliminar, pois embora a requerida 

alegue que não foram juntados os documentos necessários à regulação 

do sinistro sequer menciona quais os documentos faltaram. No mais, 

verifica-se que a autora juntou aos autos o protocolo de recebimento (id. 

5506955), bem como a recusa do requerimento administrativo (id. 4669606 

e id. 15073412). Desta forma, tendo em vista que a documentação 

encartada aos autos, a princípio mostra-se se suficiente para a 

demonstração do acidente de trânsito e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser afastada a preliminar 

suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, 

determinando o prosseguimento do feito. Declaro o feito saneado. Fixo 

como ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua localização e 

repercussão. Destarte, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada 

pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC. DESIGNO a perícia médica para o dia 4 de dezembro de 2019, 

às 8h40, a ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala em 

frente à Copa dos Magistrados. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo 

B a ç a n ,  m é d i c o  p e r i t o ,  c o m  e - m a i l  p a r a  c o n t a t o : 

joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de R$ 1.000,00 

(mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o 

depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido 

o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O(a) periciando(a) 

apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de 

invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi 

atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda 

anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa 

desta lesão? Os quesitos da requerida já foram elaborados (id. 8146198). 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte autora 

fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de 

também buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de que 

deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 26 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001373-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001373-70.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Encaminhados os autos ao Centro 

Judiciário, a audiência de conciliação restou prejudicada em razão da 

requerida não oferecer proposta de acordo (id. 8151549). Na 

oportunidade, a autora foi submetida à avaliação médica e seu advogado 

solicitou a juntada da avaliação médica. Destarte, passo ao saneamento 

do feito. I – Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 
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Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014). (destaquei) Assim, todas respondem 

solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder 

dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a situação que envolve 

todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – Da inépcia da inicial – 

da necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta 

de interesse de agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que, a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Menciona o julgamento do Recurso 631.240 do STF. Sem razão 

da demandada, posto que a autora juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 4975115 e id. 5801167). Ademais, mesmo que o 

requerimento administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, no 

caso a requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o 

interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de 

transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 

350. III – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. 

Sustenta que o requerimento administrativo juntado pela autora não 

demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo da autora por não ter 

cumprido as exigências da seguradora para a juntada dos documentos 

necessários. Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento 

do mérito. Não merece prosperar a preliminar, pois embora a requerida 

alegue que não foram juntados os documentos necessários à regulação 

do sinistro sequer menciona quais os documentos faltaram. No mais, 

verifica-se que a autora juntou aos autos o protocolo de recebimento (id. 

5801167), bem como a recusa do requerimento administrativo (id. 

4975115). Desta forma, tendo em vista que a documentação encartada 

aos autos, a princípio mostra-se se suficiente para a demonstração do 

acidente de trânsito e estão em conformidade com o disposto no artigo 5º 

da Lei n. 9.194/74, deve ser afastada a preliminar suscitada pela 

requerida. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, determinando 

o prosseguimento do feito. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Defiro o requerimento da parte autora para que seja juntado nos presentes 

autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a 

avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes 

para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se 

possuem interesse na produção de outras provas, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia 

implicará na concordância tácita com a avaliação médica, para fins de 

constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 26 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001199-61.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MIGUEL BORGES LEAL FILHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Encaminhados os 

autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. 

Na oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela não juntada do 

laudo pericial realizado (Id. 8151874). Destarte, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. 

Verbera que existem diversos pontos de atendimento espalhado pelo país, 

para atendimento em casos de sinistro, não sendo justificável o 

beneficiário deixar de apresentar o requerimento administrativo para 

promover diretamente a ação judicial, o que onera, desnecessariamente a 

máquina judicial. Informa que o STF, recentemente, externou o 

posicionamento de imprescindibilidade do prévio requerimento 

administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se estender ao 

seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não se monstra 

presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento da ação de 

cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela seguradora. 

Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse de agir 

extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante de 

ter protocolado pedido administrativo (id. 4921274). Ademais, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. II – 

Princípio da Causalidade e a Sucumbência Autoral Aduz a requerida que o 

ônus sucumbencial não poderá ser atribuído a ela, uma vez que esta não 

deu causa ao ajuizamento da ação, bem como não indeferiu o 

requerimento administrativo ou prolongou o seu trâmite. Assim, afirma que 

as custas judiciais deverão ser totalmente suportadas pela parte autora, 

em razão dos motivos supracitados. Pois bem. É cediço que a conclusão 

acerca de honorários sucumbenciais é definida somente na sentença, 

assim sendo, tal controvérsia deverá ser decidida na fase exauriente do 

processo, razão pela qual afasto a preliminar arguida pela ré. III – 

Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a requerida que, 

conquanto a parte autora tenha acareado aos autos petição de suposto 

requerimento administrativo, o documento acostado é precário para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez que não 

demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à regulação 

em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro. Assim, pleiteia seja a parte 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. Além disso, à vista da 

interposição da presente ação, instruída com os documentos necessários 

à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação 

médica, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. Ante o exposto, rejeito a preliminares 

arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. Em 

que pese a requerida ter manifestado quanto à avaliação medica realizada 

no autor, por ocasião da audiência de conciliação no Centro Judiciário, o 

laudo não foi juntado aos autos, sendo que ao autor manifestou 

discordância com este. Dessa feita, ante a necessidade da realização de 

perícia para aferir o grau da invalidez que acomete o autor, DEFIRO a 

realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os custos com a 
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realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida por ambas as 

partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. DESIGNO a perícia médica 

para o dia 4 de dezembro de 2018, às 9horas, a ser realizada nas 

dependências deste Fórum, na Sala de Convivência. Para tanto, nomeio o 

Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail para contato: 

joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de R$1.000,00 (mil 

reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o 

depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido 

o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O(a) periciando(a) 

apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de 

invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi 

atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda 

anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa 

desta lesão? Intimem-se as partes para, querendo, apresentar os 

quesitos, bem como os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da 

parte autora fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de 

que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 26 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001194-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEODITO FRANCO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001194-39.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): DEODITO FRANCO DE MORAES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Encaminhados 

os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de 

acordo. Na oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela não 

juntada do laudo pericial realizado (Id. 8152717). Destarte, passo ao 

saneamento do feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - 

Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir – RE631240 

RG/MG. Verbera que existem diversos pontos de atendimento espalhado 

pelo país, para atendimento em casos de sinistro, não sendo justificável o 

beneficiário deixar de apresentar o requerimento administrativo para 

promover diretamente a ação judicial, o que onera, desnecessariamente a 

máquina judicial. Informa que o STF, recentemente, externou o 

posicionamento de imprescindibilidade do prévio requerimento 

administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se estender ao 

seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não se monstra 

presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento da ação de 

cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela seguradora. 

Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse de agir 

extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante de 

ter protocolado pedido administrativo (id. 4920168 e id. 5775690). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. II – Princípio da Causalidade e a Sucumbência Autoral Aduz a 

requerida que o ônus sucumbencial não poderá ser atribuído a ela, uma 

vez que esta não deu causa ao ajuizamento da ação, bem como não 

indeferiu o requerimento administrativo ou prolongou o seu trâmite. Assim, 

afirma que as custas judiciais deverão ser totalmente suportadas pela 

parte autora, em razão dos motivos supracitados. Pois bem. É cediço que 

a conclusão acerca de honorários sucumbenciais é definida somente na 

sentença, assim sendo, tal controvérsia deverá ser decidida na fase 

exauriente do processo, razão pela qual afasto a preliminar arguida pela 

ré. III – Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a 

requerida que, conquanto a parte autora tenha acareado aos autos 

petição de suposto requerimento administrativo, o documento acostado é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez 

que não demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à 

regulação em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro. Assim, pleiteia seja a parte 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. Além disso, à vista da 

interposição da presente ação, instruída com os documentos necessários 

à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação 

médica, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. Ante o exposto, rejeito a preliminares 

arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. 

Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois 

requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. 

DESIGNO a perícia médica para o dia 4 de dezembro de 2018, às 9h20, a 

ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de Convivência. 

Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail 

para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de 

R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá 

efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando 

deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. 

Os honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela 

parte sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser 

expedida certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré 

depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O(a) 

periciando(a) apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, 

trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou 

corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da 

perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a 

causa desta lesão? Intimem-se as partes para, querendo, apresentar os 

quesitos, bem como os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da 

parte autora fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de 

que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 
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de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 26 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001178-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001178-85.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA BENEDITA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Encaminhados os autos 

ao Centro Judiciário, a audiência de conciliação restou prejudicada em 

razão da ausência da parte requerida (id.). Na oportunidade, a autora foi 

submetida à avaliação médica e seu advogado solicitou a juntada da 

avaliação médica. Destarte, passo ao saneamento do feito. I – Da 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. Em que pese 

os argumentos expendidos pela requerida, não merece prosperar referida 

preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO 

DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras 

que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância 

com o entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – 

APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É 

desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de Cobrança por 

Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde pelo 

pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do próprio 

sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para gerenciar 

a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 2. 

Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a respectiva 

proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à época do 

sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor do seu 

patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014). (destaquei) Assim, todas respondem 

solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder 

dos Consórcios de Seguros, que apenas administra a situação que 

envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – Da inépcia da 

inicial – da necessidade de realização de pedido administrativo anterior – 

da falta de interesse de agir – Necessidade/adequação – da nova decisão 

do STF. Argumenta a requerida que, a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Menciona o julgamento do Recurso 631.240 do STF. Sem razão 

da demandada, posto que a autora juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 4917347 e id. 5808028). Ademais, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. III – Da 

não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. Sustenta que o 

requerimento administrativo juntado pela autora não demonstra 

efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não consta o número 

do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta no site para 

consulta o pedido administrativo da autora por não ter cumprido as 

exigências da seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Não merece prosperar a preliminar, pois embora a requerida alegue que 

não foram juntados os documentos necessários à regulação do sinistro 

sequer menciona quais os documentos faltaram. No mais, verifica-se que 

a autora juntou aos autos o protocolo de recebimento (id. 5808028), bem 

como a recusa do requerimento administrativo (id. 4917347). Desta forma, 

tendo em vista que a documentação encartada aos autos, a princípio 

mostra-se se suficiente para a demonstração do acidente de trânsito e 

estão em conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, 

deve ser afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas, determinando o prosseguimento do feito. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico, sua localização e repercussão. Defiro o requerimento da 

parte autora para que seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. 

Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar 

quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse 

na produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância 

tácita com a avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão 

sofrida pela autora. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008432-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERINY FERREIRA DE FREITAS (RÉU)

NELSON NUNES DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA DA SILVA RIBEIRO OAB - MT10242/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008432-12.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VILMA FERREIRA DE FREITAS RÉU: NELSON NUNES DE 

OLIVEIRA, EVERINY FERREIRA DE FREITAS Vistos Em análise dos autos 

verifica que, a parte requerida suscitou a seguinte preliminar: Falta de 

interesse processual – Carência da ação – Condições da Ação – Via 

adequada. Sustenta que, a autora denuncia a existência de contrato 

verbal de compra e venda, fato que descaracteriza a natureza da ação, 

impondo reconhecer a falta de interesse processual, via de consequência 

a carência da ação por não estar em consonância com o objeto a via 

eleita. Não merece prosperar referida preliminar. Primeiro, porque a autora 

juntou contrato de compra e venda do imóvel em litígio (id. 10637761). 

Segundo, a posse é fato, de modo que não necessita de comprovação por 
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meio de documentos para caracterizá-la. Destarte, o possuidor tem o 

direito de ser reintegrado na posse, desde que prove o exercício de 

posse, a prática de esbulho pela parte contrária, a data do esbulho e a 

perda da posse, nos termos do art. 560, do CPC, fatos que deverão ser 

melhor esclarecidos por ocasião da instrução processual. Logo, rejeito a 

preliminar arguida pela parte ré. No mais, em análise dos autos verifica que 

não há pedidos de nulidades que ensejem em provimento de urgência 

nesta fase, nem mesmo o feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos: o exercício da posse pela parte autora no imóvel em 

conflito; a existência de contrato de comodato verbal de compra e venda 

do imóvel em discussão entre as partes; a existência de conduta do réu 

que atente contra a posse em litígio; a data certa ou aproximada dos 

supostos atos atentatórios, e o direito de retenção e/ou indenização por 

benfeitorias realizadas pelos requeridos. Defiro, em parte, a produção de 

prova requerida pelas partes, consistente em depoimento pessoal da 

requerente e prova testemunhal. Consigno que, caso queiram provar o 

alegado por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão. Indefiro o pedido de perícia formulado pela 

autora, tendo em vista ser formulado de forma genérica, sendo que o que 

pretende demonstrar com referida provar pode facilmente ser comprovado 

por meio de documentos e prova testemunhal, sendo certo que a 

designação da perícia apenas retardaria o andamento do feito. Outrossim, 

Indefiro o pedido de realização de perícia formulado pelos requeridos, pois 

não especificou o que pretende provar com referida prova. Ademais, caso 

pretendesse provar as benfeitorias por ele realizadas, para fins de 

retenção e/ou indenização, esta somente teria cabimento a procedência 

da demanda, no caso de improcedência se mostraria inútil. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2019, às 

15horas. A autora já arrolou suas testemunhas (id. 10637594 - Pág. 12) e, 

tendo em vista que é assistida pela Defensoria Pública, as testemunhas 

por ela arroladas deverão ser intimadas pela via judicial (art. 155, § 4º, IV). 

A parte ré deverá apresentar o rol de testemunhas com prazo de 15 

(quinze) dias antecedentes à audiência designada e com observância da 

regra processual (CPC – art. 450), sob pena de indeferimento. A intimação 

das testemunhas arroladas pela parte ré deverá ser providenciada por 

este (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (artigo 455, §1º, do CPC). 

Consigno que, a inércia na realização da intimação da testemunha importa 

na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, 

do CPC. Por fim, concedo aos requeridos os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Várzea Grande, 26 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002495-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADRIANO DE ARRUDA ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002495-55.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROBSON ADRIANO DE ARRUDA ROSARIO RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Encaminhado os autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito na 

realização de acordo. Na oportunidade a advogada da parte autora 

pugnou pela juntada da avaliação médica realizada (fls. 6142542). 

Incialmente cumpre anotar que a requerida apresentou diversas 

contestações (id. 6765958, 6765969, 6766036 e 6766064), contudo será 

considerada apena a primeira que foi protocolada. Ademais, para se evitar 

tumulto processual, determino a exclusão da peça defensiva constante 

nos ids. 6766036 e 6766064. Destarte, passo ao saneamento do feito. I – 

Da ausência de requerimento administrativo, falta de interesse de agir - 

art. 3º do CPC. Argumenta a requerida que a ausência de pedido de 

pagamento de indenização relativa ao Seguro DPVAT na via administrativa 

e o ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo 

sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir na modalidade 

necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da 

indenização pleiteada. Sem razão a demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 4150072). 

Ademais, embora o requerimento administrativo seja posterior à 

propositura da ação, a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Assim, deixo de acolher a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito. II- Ausência do Laudo do IML Descumprimento do 

art. 5º§5º da Lei nº 6.194/74. Afirma que a parte autora não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber na 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para a apuração da lesão. Não procede referida preliminar 

haja vista que o laudo do IML não é requisito indispensável para a 

propositura da ação, sendo certo que o grau da lesão sofrida pelo 

requerente poderá ser constatado por meio da perícia médica. III - 

Carência da ação – Boletim de Ocorrência sem Validade – Não 

Averiguação dos fatos. Sustenta que a ausência do boletim de ocorrência 

não permite que se comprove a efetiva existência do acidente de transido 

informado, , impedindo assim a averiguação dos fatos, motivo pelo qual 

não há meios para que se possa concluir que as lesões alegadas são 

decorrentes do acidente em tela. Razão não assiste à requerida, haja vista 

que foi juntado aos autos o Boletim de Ocorrência (id. 2381895), e embora 

o Boletim de Ocorrência tenha sido comunicado pelo autor o Boletim de 

Atendimento acostado aos autos, corrobora com os fatos narrados no 

Boletim de Ocorrência. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas 

pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de 

acidente automobilístico, sua localização e repercussão. Tendo em vista 

que a avaliação médica já foi juntada aos autos, intimem-se as partes para 

manifestar, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a 

avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo 

autor, suprindo a perícia a ser designada. Várzea Grande, 26 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008927-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DE SIQUEIRA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAL E SAUDE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008927-56.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADEMILSON DE SIQUEIRA SOUSA RÉU: NATURAL E SAUDE 

COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento proposta por Ademilson de Siqueira Souza 

em desfavor de Grupo Natural e Saúde Comércio, alegando, em síntese, 

que pretende efetuar o pagamento de uma dívida contraída com a 

requerida, contudo, segundo informação repassada pelo PROCON a 

empresa encontra-se atualmente situada na cidade Santo André/SP. 

Informa que seu nome encontra-se inserido no cadastro de proteção ao 

crédito desde 2014 pela requerida, contudo não consegue efetuar o 

pagamento. Sendo assim, pretende consignar o valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) que entende devido. No mérito, pugna pela procedência 

da demanda para se declarar quitada a obrigação do consignante não 

podendo o evento sofrer mais nenhuma cobrança ou ato constritiva. A 
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inicial foi recebida, sendo autorizada a consignação em pagamento, no 

prazo de cinco dias, conforme decisão acostada no Id. 10990779, a qual 

foi publicada em 07.12.2017. Nos Ids. 13298899 e 13298931, a parte 

autora junta petições idênticas, requerendo a juntada do comprovante de 

pagamento, contudo não anexou o comprovante do depósito em nenhuma 

delas. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação de consignação em pagamento, donde o autor 

pretende ver quitado débito referente à compra de livros efetuada na 

empresa requerida. A consignação em pagamento tem lugar, conforme 

artigo 539 do CPC, somente quando há recusa injustificada do credor em 

receber o montante ou coisa; quando o credor não puder recebê-la; 

quando ocorrer dúvida sobre quem deva receber o montante ou coisa; 

não se saiba quem deva receber; quando o credor não for receber a 

coisa devida ou se o autor não souber a localização do requerido ou este 

esteja em lugar incerto ou não sabido. Assevere-se que o artigo 542 do 

CPC determina que o autor deposite a quantia devida em 05 dias, com 

juros e correção, já que a consignação é, pois, modalidade especial de 

pagamento cujo depósito devidamente corrigido extingue a obrigação entre 

o autor e réu, no entanto, nenhum depósito foi efetivado pelo autor. In 

casu, o autor não efetuou o depósito do valor a ser consignado, restando 

ausente um dos pressupostos de constituição válida e regular para 

prosseguimento da demanda. Confira-se jurisprudência pátria: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C 

CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS. 

EXTINÇÃO DO FEITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUTONOMIA 

DA AÇÃO REVISIONAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA, 

DE OFÍCIO. 1. Na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, consubstanciada pela ausência de 

comprovação dos depósitos, no valor que a parte entende devido, deve 

ser extinto o pleito consignatório, sem resolução do mérito, o que não 

impede o prosseguimento do processo, em relação ao pleito revisional, em 

face da autonomia dos pedidos cumulados. 2. Tendo o juiz julgado extinto 

todo o processo, resta configurado o error in procedendo, levando à 

cassação da sentença e o retorno dos autos, ao juízo de origem, para o 

prosseguimento da ação revisional. (APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. 

SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO. (TJ-GO - AC: 01221334020158090051, 

Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 

09/02/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2214 de 

20/02/2017) (grifei) Nesse sentido também prevê o artigo 542, parágrafo 

único, do CPC: Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo 

será extinto sem resolução do mérito. Desse modo, tratando-se 

unicamente de consignação em pagamento a extinção do feito é medida 

que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 542, parágrafo único c/c art. 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação 

apresentada. Sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. 

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência do 

contraditório. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de 

outubro de 2018. ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004822-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS BORDIGNON (AUTOR(A))

FIORENTINO JOSE BORDIGNON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1004822-36.2017.8.11.0002 

AUTOR(A): FIORENTINO JOSE BORDIGNON, REGIS BORDIGNON RÉU: DCP 

MAQUINAS E VEICULOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Indenizarão por Danos Materiais proposta por Fiorentino José Bordignon e 

Régis Bordignon em desfavor de DCP MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA, 

todos já qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial. Analisada a inicial, verificou-se a impossibilidade de 

prosseguimento da ação, ante a existência de coisa julgada, sendo 

concedido prazo para manifestação da parte autora, conforme determina 

o artigo 10 do CPC (id. 10447424 – Pág. 1-2). Instado a se manifestar a 

parte autora apresentou Embargos de Declaração de id. 10752715 – Pág. 

1- 3, requerendo o reexame da sentença para ser sanada a omissão e 

contradição, alegando não ter sido devidamente fundamentada. Vieram os 

autos à conclusão. É o Relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a 

decisão anterior apenas determinou a intimação da parte demandante 

quanto a possibilidade de extinção da ação e não se tratava de sentença, 

logo, deixo de analisar os referidos Embargos Declaratórios (10752715 – 

Pág. 1- 3). Registro ainda que, àquela decisão não faz nenhuma 

determinação, pois tão somente cumpre o determinado no artigo 10 do 

CPC, o qual prevê: ”O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício.”. No mais, passo ao julgamento do feito pelos 

fundamentos que passo expor. Em análise dos fatos e documentos 

carreados aos autos, tem-se que a demanda esbarra sobre a óbice 

intransponível da coisa julgada (artigo 485, V, CPC). Reitero que, a inicial 

do processo n. 8010201-22.2013.8.11.0051, o qual tramitou no Juizado 

Especial da Comarca de Campo Verde/MT, e tratava exatamente do 

mesmo caso em apreço e já constava o pedido de danos materiais, 

conforme documento de id. 8281630-Pág. 2-9. Ademais, em que pese a 

parte demandante entender que a turma recursal incorreu em omissão no 

julgamento do Recurso Inominado, denota-se do teor do voto proferido nos 

Embargos de Declaração (nº 0010201-81.2013.811.0012), cuja cópia se 

encontra acostada sob id. 8281782 – Pág. 1-2, que aquele juízo deixou de 

se manifestar quanto ao pedido de danos materiais porque na peça 

recursal havia apenas o pedido de deferimento do pleito referente aos 

danos morais não podendo aquele juízo se manifestar pelo que não 

constou no pedido. O fato de a parte autora, ao recorrer naquele feito, 

fazer alusão tão somente ao pleito de indenização pelos danos morais, 

implica na renúncia tácita ou aceitação no que tange ao pedido de danos 

materiais vinculados à exordial da ação originária não podendo intentar 

nova demanda para discuti-lo, uma vez que foi alcançado pelo instituto da 

coisa julgada. Nesse sentido vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS 

DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. Para 

que reste configurada a eficácia preclusiva da coisa julgada, é necessária 

a tríplice identidade de sujeitos, do pedido e causa de pedir. Hipótese em 

que se mostra inviável a pretensão de condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida por 

serviço não contratado, uma vez que já foi objeto de ação anterior, 

transitada em julgado, na qual restou afastado o pleito indenizatório. 

Assim, ausente prova de fatos novos e, sendo repetida a pretensão 

indenizatória que fundava a demanda pretérita, evidente a ocorrência da 

coisa julgada, pelo que deve ser mantida a sentença de extinção do feito. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075623579, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin 

Schulze, Julgado em 28/11/2017). No mais, no que tange a alegação de 

que um dos autores não participou daquela demanda, também não merece 

prosperar, pois o autor não comprovou quem de fato detém a propriedade 

do trator em discussão, não tendo trazido nenhum documento nesse 

sentido, tampouco pugnou pela continuidade da demanda apenas em favor 

deste. Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, incisos I e V, do Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar 

honorários sucumbenciais, uma vez que não houve contraditório. Sem 

custas, uma vez que foi deferida a justiça gratuita. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000048-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA STEFFANY OLIVEIRA LIMA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000048-60.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): KARINA STEFFANY OLIVEIRA LIMA REIS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Em face da 

petição de id. 11920395, em que a parte autora requer a desistência do 

presente feito, nos termos do parágrafo único do art. 200 do Código de 

Processo Civil homologo a desistência manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Custas se houver pelo autor diante de sua desistência, 

conforme prevê o artigo 90 do CPC. Contudo a vista da gratuidade que ora 

se defere, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará 

suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC. Sem condenação em 

honorários à vista da ausência do contraditório. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004657-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA ANICEIA FIALHO SEBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para manifestação a respeito do 

depósito informado no ID 15608929, requerendo o que entender de direito. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1000383-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887/O (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

PAREX CONSTRUCOES INDUSTRIAIS LTDA (EXECUTADO)

AMAPARI ENGENHARIA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO GARCIA DIAZ OAB - SP238112 (ADVOGADO(A))

DANIELA VITAL DE SOUZA CORREA BAHIA OAB - MG149952 

(ADVOGADO(A))

ELCIO FONSECA REIS OAB - MG63292 (ADVOGADO(A))

SIDNEI GARCIA DIAZ OAB - SP97089 (ADVOGADO(A))

GABRIELA BUENO SILVA OAB - MG140219 (ADVOGADO(A))

 

Embora na manifestação de ID 14647009 a parte requerida Parex 

Construções Industriais Ltda. tenha requerido a expedição de alvará, cujo 

pedido foi deferido na sentença proferida no ID 15244875, a parte em 

questão, salvo melhor juízo, descurou de fornecer os dados bancários 

necessários para tal. Diante do exposto, nos termos da legislação vigente 

e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a 

parte autora para que aporte os dados da instituição bancária (nome e nº 

do banco), agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para 

cuja conta a transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos 

da decisão retro. Por oportuno, registro que para levantamento de valores 

em conta cuja titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a procuração 

deverá conter poderes específicos para tal, nos termos do art. 105 do 

CPC. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008727-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZILDO GOMES BARBOZA (AUTOR(A))

JOVINA DE LIMA BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE GODOY (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008727-15.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE ZILDO GOMES BARBOZA, JOVINA DE LIMA BARBOZA RÉU: 

ANTONIO CARLOS DE GODOY Vistos. Por analogia ao que dispõe o art. 

1.071 do CPC, acerca do reconhecimento extrajudicial de usucapião, que 

tem como requisito a apresentação de planta e memorial descritivo 

assinado por profissional legalmente habilitado (art. 1.071, II, CPC), e 

considerando a necessidade de delimitação do imóvel que se pretende 

usucapir, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos memorial descritivo do imóvel, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001806-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANADARK DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 12/11/2018, às 11h00, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (Radiografias, 

Ressonância Magnética, Tomografia, Ultra Som e/ou outros exames de 

imagens, Laudos Médicos, Histórico Clínico) que, porventura, possam ser 

uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005375-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAM MATOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA - ME (RÉU)

SERGIO APARECIDO DEVEAUX RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005375-20.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDIVAM MATOS DA CRUZ RÉU: SERGIO APARECIDO DEVEAUX 

RODRIGUES, CAPITAL COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA - ME Vistos 

etc., Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 
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convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

carência de ação pela falta de interesse de agir Os requeridos suscitam 

preliminar de carência de ação, pela falta de interesse de agir, sob a 

alegação de que a sociedade já se encontra dissolvida, pois ocorreu a 

alteração contratual da empresa requerida em 17/03/2017 onde o autor 

anuiu com a referida alteração, inclusive com os devidos recebimentos de 

sua cota. Ainda, afirma não haver provas nos autos da existência de 

haveres devidos pelos requeridos. Da a análise dos autos observo que os 

requeridos alegam que já teria ocorrido a dissolução da sociedade com a 

retirada do autor do quadro societário com o consequente pagamento de 

suas cotas sociais através da alteração contratual ocorrida em 

17/03/2017, porém tenho que tal alegação não merece prosperar, pois a 

suposta assinatura do autor lançada no documento de Alteração 

Contratual juntado no id. 8202638 é falsa, conforme se observa do teor da 

Declaração do 3º Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de 

Cuiabá/MT de id. 10600592. Dessa forma, considerando que o interesse 

de agir consiste na necessidade de demonstração pela parte autora de 

que a pretensão pleiteada é útil para garantir o direito disputado e de que 

sem ela, este direito pode acabar se perdendo, verifico que para o autor 

salvaguardar a pretensão alegada na inicial se afigura necessário a 

propositura da presente ação. Logo, possui legítimo interesse para o 

manejo desta ação. Outrossim, vejo que a matéria aventada pelo requerido 

no tocante a ausência de haveres a ser apurado é afeta ao próprio mérito 

da ação, pois apenas com a instrução dos autos será possível averiguar 

se a entrega de 110 baterias ao autor serviram para liquidar as sua cotas 

sociais. Assim, pelo princípio da asserção, a análise das condições da 

ação, em que está incluída o interesse de agir, deve se resumir a apreciar 

os fundamentos constantes da inicial, deixando para o mérito tudo aquilo 

que, como no caso judicializado, dependa do acervo probatório. Deste 

modo, remeto tal assertiva como questão do mérito, eis que esta preliminar 

confunde-se inquestionavelmente com o objeto da lide, que será 

examinada quando da prolação da sentença. Das provas Não havendo 

questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser 

expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. 

Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como 

sendo: a) se as partes pactuaram verbalmente a divisão do capital social 

investido de R$ 120.000,00 e dos bens comprados pela sociedade; b) se 

houve entrega por parte dos requeridos de 110 baterias ao autor; c) se 

positivo o item anterior, se a entrega dessas mercadorias ocorreu como 

forma de pagamento das cotas pertencentes ao autor e; d) a existência ou 

não de haveres a serem apurados em favor da parte autora. Diante da 

natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente na 

oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/11/2018, às 

15:30h. Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que 

cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada 

da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as 

partes informar a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim 

de que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JOSE DUARTE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001502-12.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): GABRIEL JOSE DUARTE FERREIRA RÉU: MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e do litisconsórcio 

necessário Aduz a requerida ser parte ilegítima para responder quanto a 

cobrança da taxa de evolução de obra, uma vez que tal valor é repassado 

diretamente a Caixa Econômica Federal. Ainda, afirma a necessidade do 

agente financeiro compor a lide com consequente remessa dos autos a 

Justiça Federal. Da análise dos autos verifico que diferentemente do 

alegado pela parte requerida os valores cobrados a título de taxa de 

evolução de obra não foram cobrados pela instituição financeira Caixa 

Econômica Federal, mas sim pelo Banco do Brasil, conforme se observa 

dos boletos que instruem a inicial, razão pela qual inexiste litisconsórcio 

passivo necessário com a Caixa Econômica Federal e, portanto não há 

que se falar na incompetência deste juízo para julgar a presente demanda. 

Outrossim, no que diz respeito a alegação de ilegitimidade passiva para 

responder quanto a cobrança da taxa de evolução de obra, uma vez que 

tal valor é repassado diretamente ao agente financiador, ressalto que tal 

alegação se confundem com o mérito da lide, motivo pela qual a presente 

preliminar será analisada a seguir. Não havendo outras questões 

preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou 

por saneado o processo, passando a sua instrução. Assim, de acordo 

com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se a 

requerida se comprometeu a disponibilizar o boleto referente ao 

financiamento ao autor; b) caso positivo, se o nome do autor foi inserido 

no SPC em virtude da autora não ter realizado a entrega dos boletos 

referente ao financiamento, c) se houve falha na prestação do serviço 

prestado pela requerida; d) o dever de ressarcir os valores pagos a título 

de taxa de evolução de obra e, e) se tais fatos ensejaram o dever de 

indenização pelo dano moral e o seu quantum. Diante da natureza da 

controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06/11/2018, às 

17:00_horas. Desde já ficam os advogados das partes cientificados de 

que cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 

455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º 

do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as 

partes informar a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim 

de que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003707-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR FABIANO MALAQUIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA EUNICE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003707-77.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 
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JULIO CEZAR FABIANO MALAQUIAS RÉU: SANTA EUNICE CONSTRUCAO 

CIVIL LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova. Da reconvenção Alega o autor/embargado a 

inadequação da via eleita pelo requerido/embargante no que diz respeito o 

pedido contraposto, porém na presente demanda diferentemente do 

alegado pelo autor/embargado não houve a formulação de pedido 

contraposto pelo requerido/embargante, mas sim a proposição de 

reconvenção na contestação visando manifestar uma pretensão própria, o 

qual é perfeitamente cabível a espécie nos termos do art. 343 do CPC. 

Assim, indefiro o pedido de extinção formulado pelo autor/embargado. Da 

prescrição A parte requerida/embargante foi intimada para manifestar a 

respeito da eventual prescrição da sua pretensão indenizatória levando 

em consideração o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, 

do Código Civil, porém melhor analisando os fatos, verifico que não é o 

caso de aplicação do prazo prescricional trienal, pois tratando-se de 

pedido de ressarcimento de danos decorrentes do inadimplemento do 

contrato de empreitada firmado entre as partes, o prazo prescricional é 

decenal a teor do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

EMPREITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXECUÇÃO PARCIAL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prescrição. Não 

configuração. Aplicação da regra do artigo 205 do Código Civil, visto que o 

pedido de reparação civil tem por fundamento a inexecução parcial do 

contrato de empreitada celebrado entre as partes. APELAÇÃO PROVIDA. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.” (Apelação Cível Nº 70070354246, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 25/08/2016) Dessa forma, considerando que até a 

propositura da demanda não havia decorrido o prazo prescricional de 10 

(dez) anos aplicável a espécie, rejeito a presente preliminar. Dos pontos 

controvertidos Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) se o serviço de piso e 

rodapé de granito realizado pelo autor/embargado no PSF Ouro Verde 

contratado pela requerida/embargante foi prestado com qualidade 

inadequada; b) em caso positivo, se em decorrência da má prestação do 

serviço por parte do autor/embargado a requerida/embargante teve gastos 

com nova execução dos serviços; c) se o autor/embargado se 

comprometeu a devolver os cheques objeto da lide a 

requerida/embargante em decorrência da má prestação dos serviços e, d) 

o dever do autor/embargado de indenizar a requerida/embargante a título 

de danos materiais. Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção 

de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por conseguinte, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08/11/2018, às 17:00_horas. Desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever 

de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007216-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TEREZA SOARES COSTA (AUTOR(A))

EDMAR PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE PINTO DA SILVA DANELICHEN (RÉU)

EMILIO DANELICHEN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT0009519A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007216-16.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDMAR PEREIRA COSTA, FATIMA TEREZA SOARES COSTA RÉU: EMILIO 

DANELICHEN, DIONE PINTO DA SILVA DANELICHEN Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

prescrição Sustentam os requeridos que o direito de ação dos 

requerentes encontra-se fulminado pela prescrição, pois entre a data do 

suposto descumprimento contratual (19/09/2012) e a propositura da 

presente ação (20/09/2017) transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) 

anos. Pois bem, não obstante as alegações dos requeridos, tratando-se 

de demanda que possui a pretensão de rescisão contratual com eventual 

restituição de valores e indenização por dano moral, o prazo prescricional 

aplicado é o de 10 (dez) anos, à luz do disposto no art. 205 do Código Civil 

e não o prazo trienal. Nesse sentido: “PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. (...) 

Afastada a preliminar de ausência de interesse processual. Prescrição 

decenal, na forma do disposto no art. 205 do CC, pois se trata se relação 

obrigacional. (...) Apelação improvida. Recurso adesivo conhecido em 

parte e, nesta, parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 70069629111, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 08/09/2016) “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

DEVOLUÇÃO DE VALORES, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO. 

PRESCRIÇÃO. COMPRA E VENDA. REPETIÇÃO. O direito à restituição de 

valores pagos e indenização por danos morais em razão de contrato de 

promessa de compra e venda é de natureza pessoal. O prazo 

prescricional rege-se pelo art. 205 do CCB/02, de dez anos. - 

Circunstância dos autos em que não se operou a prescrição; e se impõe 

desconstituir a sentença. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70073970774, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 10/08/2017) Dessa forma, 

considerando que entre a data em que os autores tiveram ciência dos 

fatos (19/09/2012) e a data da propositura da ação 20/09/2017 não 

ocorreu o transcurso do prazo prescricional, rejeito a preliminar em 

análise. Não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a 

sua instrução. Das provas De acordo com os autos, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se os autores realizaram o pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco) mil reais aos requeridos a título de entrada e, b) se a 

impossibilidade de realizar o financiamento do imóvel em virtude da 

pendência documental por parte dos requeridos enseja o direito a danos 

morais e seu valor. Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção 

de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13/11/2018, às 17:00_horas. Desde já ficam os 

advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001719-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADONNA TUR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA SICREDI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001719-21.2017.8.11.0002. Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

impugnação a justiça gratuita O requerido contesta a concessão do 

benefício da justiça gratuita deferido a parte autora, alegando que ela não 

junta qualquer documento que evidencie a falta de condições financeiras 

que justifiquem a concessão da gratuidade. Assim, requereu a revogação 

do benefício, determinando que a autora junte as últimas três declarações 

de imposto de renda da empresa e dos seus sócios, livro caixa, bem como 

a relação de bens existentes nos cartórios de imóveis de Várzea 

Grande/MT. Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido 

elaborado pela Ré, à vista de que o ônus da prova quanto à capacidade 

financeira do autor recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de 

tal mister. Deste modo, não merece prosperar a pretensão do requerido, 

até porque ela se limitou a apresentar alegações genéricas e 

desamparadas de quaisquer provas. A esse propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação 

da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa 

questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita 

concedida ao autor. Dos pontos controvertidos De acordo com os autos e 

da natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se a 

cédula de crédito bancário de Id. 10044306 foi assinada por preposto da 

parte autora; b) O nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta do 

requerido; c) o dever de indenização e o seu quantum. Das provas 

Outrossim, ante a controvérsia instalada, defiro a produção de prova 

pericial formulada pela parte autora (Id. 14111844), pois entendo que se 

trata de prova imprescindível para o deslinde do feito. Assim, nomeio como 

perito o Sr. Alcides Liberali, Perito em Grafotecnia, podendo ser 

encontrado na Rua Desembargador José de Mesquita, n°. 255, Edifício 

Sunset Boulevard, Apto. 2003, Bairro Araés, Cuiabá – Mato Grosso, 

telefone: (65) 99886446 / e-mail: liberali@gmail.com o qual deverá ser 

intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Intime-o para aceitar 

a nomeação, bem como de que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que os honorários periciais serão arcados pelo Estado 

(art. 95, § 3º, II, do NCPC), Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.480,00 (hum mil quatrocentos e oitenta reais), de acordo com os valores 

impostos na Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 

do CNJ, salientando que será expedida certidão em favor da Sr. Perito 

referente ao valor dos honorários em momento oportuno, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso. Venham as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos 

(art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte requerida apresente 

na Secretaria a via ORIGINAL da cédula de crédito bancário de Id. 

10044306, no prazo de 15 (quinze) dias, para a realização da perícia 

acima deferida. Apenas com a apresentação do documento original acima 

determinado, o qual deverá ser entregue ao perito, e aceite da 

incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes 

para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e 

eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Instalada que seja a perícia, fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do 

Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido 

estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert atentar-se as 

exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com 

a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do 

CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005158-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS HUBERT TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008225-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DA SILVA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Senhor Oficial de 

Justiça de id 16168210, requerendo o que entender de direito, inclusive, 

em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005920-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA VETERINARIA ANIMALIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT0010624A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEABS SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO CEZARIO GOBBATO DE CARVALHO OAB - PR23709 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002445-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRATUM SEGURANCA LTDA (RÉU)

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRADE FIUZA OAB - MG90637-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 
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05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória conforme 

despacho de id 14423487, bem como que promova o depósito dos valores 

da diligência do senhor Oficial de Justiça, devendo, para tanto, diligenciar 

junto a Comarca em questão para obter valores e forma de 

pagamento/depósito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001697-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA OAB - MT10140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CERQUEIRA E SILVA (RÉU)

DANIELA BATISTA ROCHA (RÉU)

JULIO CESAR VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Senhor Oficial de 

Justiça de id 16117317, requerendo o que entender de direito, inclusive, 

em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003919-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVES QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001036-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. CAVACA JUNIOR - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de id 

16194193 requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006589-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLUCE CAROLINE MEDEIROS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO DOM JOAO D'LARA JUNIOR LTDA - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de id 

16194324 requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 296992 Nr: 17379-48.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do pedido de desistência retro, 

valendo seu silêncio como concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 373790 Nr: 22142-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIEGERT & WIEGERT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:8750

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 251516 Nr: 10739-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA DE MOTORES CONFIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONET E MAGIERO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 206956 Nr: 2895-67.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELYDIO MERIGHI FILHO, WANY MÉRCIA RAMOS 

MERIGHI, LEILA SPINOLA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTINHO MARQUES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleusa Spinola - OAB:1297/MS, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A, WERUSKA FONTES 

MAGALHÃES - OAB:10.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 Autos Cód. 206956

Vistos, etc.

Aportou aos autos petição da parte exequente à fl. 243, manifestando o 

seu desinteresse na realização da audiência de conciliação designada 

nos autos, por tratar de direito disponível e, assim, requereu o 

cancelamento do ato.

Nesse passo, considerando que a audiência de conciliação não surtirá 

efeito em razão do desinteresse no ato conciliatório dos exequentes, 

como no presente caso, cancelo a realização do ato conciliatório 

designado nos autos.

 Posto isso, aguarde-se a manifestação do Ofício enviado ao Detran/MT de 

fls. 230 e em caso de resposta negativa, dê-se vista à parte exequente, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que de direito.

 Por fim, sem prejuízo do acima determinado, venha a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da oferta de pagamento 

realizada pelo executado às fls. 235/236 e documentos de fls. 238/241.

Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 25 de outubro de 2018.
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LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 208803 Nr: 4636-45.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE 1º E 2º GRAU DOMINGOS SÁVIO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 24120 Nr: 543-93.1995.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CURINGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 315895 Nr: 12247-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREYCE PARANHOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 216738 Nr: 12122-81.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE CAMPOS, MARIA DA GLORIA 

PEREIRA, CLEUZA TEODORO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT, Leo Catala Jorge - OAB:17.525

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 400/402.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 396862 Nr: 9702-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO BENITEZ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - OAB:MT 

23.419, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:MT 11.166, JULLIANA 

LETICIA DO CARMO - OAB:OAB/MT 12.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 70.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 341920 Nr: 9468-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI GUERRA TELES, ESPOLIO DE JOSE ARI DOS 

SANTOS, WEVERTON CORREIA DOS SANTOS, BMDS, SUELEN VANESSA 

DOS SANTOS, WALEF MELO DOS SANTOS, MIRIAN MARTINS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEILDE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, Fabio Matheus 

Marques - OAB:16520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 30/11/2018, às 15h00, no Balcão da 

Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 546485 Nr: 13220-52.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ ELÓI SPIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20.906/PR

 Processo n.º 546485

Vistos.

 Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se.

Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código de Processo Civil que “os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou concedido 

efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária do 

processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do artigo 

919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver pedido 

expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória.

 Além dos requisitos supra, o legislador elencou a segurança do juízo 

como condição essencial para que o juiz possa atribuir aos embargos a 

aptidão de suspender o feito executório.

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

Juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado.

 Sobre o tema, aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que:

“Não é possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos embargos. 

A relevância dos fundamentos dos embargos está na existência de 

possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. A relevância 

dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de 

julgamento favorável ao embargante (...) A concessão de efeito 

suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da 

execução por penhora, depósito ou caução”.

 Na espécie, não vislumbro presente a possibilidade, por ora, do feito 

executivo ser suspenso. Isso porque, o Juízo não se encontra seguro, em 

vista da ausência da penhora nos autos em apenso ou mesmo o 

oferecimento de caução por parte do embargante, o que desautoriza a 

aplicação do § 1º, do art. 919, do Código de Processo Civil.

 Portanto, na esteira do espírito do legislador de dar maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução, e por não vislumbrar, por ora, 
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nenhum motivo plausível capaz de, excepcionalmente, ensejar a 

suspensão do prosseguimento do feito executivo, reconheço que o 

recebimento dos embargos deve ser feito sem que se atribua à execução 

o efeito suspensivo.

Veja a orientação no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE, A TEOR DO ART. 739-A, DO CPC E § 1º, 

QUE SÓ PERMITE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANDO OS 

FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS SE MOSTRAREM RELEVANTES, O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MANIFESTAMENTE POSSA CAUSAR 

AO EXECUTADO GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, E 

DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES, O QUE NÃO OCORRE NO CASO 

DOS AUTOS. LESÃO GRAVE, OUTROSSIM, NÃO SE CONFUNDE COM A 

EXPROPRIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, JÁ QUE ESTA É A 

FUNÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.”

 Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, 

consignando apenas que tal providência está marcada pela 

provisoriedade e, na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de 

convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.º, 

art. 919).

 Determino que se ouça o exequente/embargado no prazo de quinze (15) 

dias.

 Intimem-se.

Várzea Grande/MT, 13 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001776-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001776-05.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP EMBARGADO: 

PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

impugnação a justiça gratuita A embargante impugna a concessão do 

benefício da justiça gratuita deferido a embargada nos autos de execução 

de título extrajudicial em apenso, alegando que a embargada é uma 

empresa que atua no ramo alimentício e que possui rendimento suficiente 

para arcar com as despesas processuais da ação executiva. Ainda, 

afirma que a embargada não demonstrou sua carência financeira, razão 

pela qual requereu que seja revogado o benefício deferido da justiça 

gratuita deferido em favor da embargada nos autos associado. Com efeito, 

entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado para revogar a 

concessão do benefício de gratuidade judiciária, à vista de que os 

documentos juntados pela embargada na ação de execução extrajudicial 

nos id’s. 6683387, 6683402, 6682406, demonstram que a empresa 

requerente encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, na 

medida em que possui ações trabalhistas ajuizadas contra si, protestos 

ativos e diversas restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, tanto 

em nome da empresa como do seu sócio, corroborando a alegada 

necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ademais, o 

ônus da prova quanto a capacidade financeira da embargada recai sobre 

a embargante, a qual não se desincumbiu de tal mister. Assim, não merece 

prosperar a pretensão da embargante, até porque ela se limitou a 

apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer provas.. A 

esse propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - 

PESSOA NATURAL - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça 

gratuita pode ser formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o 

seu deferimento, nos termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples 

declaração de pobreza do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária 

poderá requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que 

prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à 

sua concessão. Em não havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) 

José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, 

publicação da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, 

afasto essa questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça 

gratuita concedida a embargada. Da preliminar de inépcia da inicial O art. 

798, do Código de Processo Civil, estabelece os deveres do credor ao 

requerer a execução como: pedir a citação do devedor e instruir a petição 

inicial com o título executivo, com o demonstrativo do débito atualizado até 

a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia 

certa e com a prova de que se verificou a condição, ou ocorreu o termo, 

quando for o caso (inciso I, alíneas a, b e c). Sobre o tema, saliento que 

Humberto Theodoro Júnior, em sua obra "Curso de Direito Processual 

Civil", volume II, 33ª edição, Ed. Forense, Rio de Janeiro/2002, página 164, 

bem elucida: "A inicial será sempre instruída com o demonstrativo do 

débito atualizado até a data da propositura da ação (art. 614, nº II, com a 

redação da Lei nº 8953/94). A memória de cálculo tem de ser analítica, de 

modo a esclarecer os acessórios e acréscimos computados, 

evidenciando taxas e indexadores utilizados, pois somente assim o 

devedor terá condições de defender-se contra pretensões eventualmente 

abusivas ou exorbitantes do título e da lei.". No presente caso, observa-se 

que a execução veio instruída com o título executivo extrajudicial, ou seja, 

os cheques, acompanhados de planilha atualizada do débito 

demonstrando o total devido pela parte embargante/executada, bem como 

os encargos incidentes sobre o valor histórico (ids. 6683432 e 6683425 

dos autos de execução associado). Com efeito, a análise do processo 

revela que a petição inicial está material e formalmente constituída não 

infringindo nenhuma das regras supra, tanto que possibilitou a realização 

da defesa sem maiores empecilhos. Assim, afasto a preliminar em 

questão. Dos pontos controvertidos De acordo com os autos e da 

natureza da ação, fixo os seguintes pontos controvertidos: a) a causa 

debendi, ou seja, se embargada se comprometeu a fornecer alimentação 

para os funcionários da embargante em virtude da emissão dos cheques 

objeto da execução; b) caso positivo, se a embargada deixou de fornecer 

a alimentação aos funcionários da embargante ensejando a sustação das 

cártulas em virtude de desacordo comercial; c) se as datas de emissão 

lançadas nos cheques objetos da ação de execução associada foram 

lançadas após o preenchimento dos dados ou após a devolução destes 

em virtude da sustação em 31/03/2014; d) caso positivo, se os cheques 

encontram-se prescritos e, c) a nulidade da execução em apenso. Das 

provas Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de pericial e 

prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas (id. 15066115), 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Assim, nomeio como perito o Sr. 

Alcides Liberali, Perito em Grafotécnia, podendo ser encontrado na Rua 

Desembargador José de Mesquita, n°. 255, Edifício Sunset Boulevard, 

Apto. 2003, Bairro Araés, Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 99886446 

/ e-mail: liberali@gmail.com o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva 

será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC). Ademais, 

considerando que a perícia foi requerida pela parte embargante, os 

honorários periciais por ela custeados (art. 95, caput, do CPC). Venha a 

embargante no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos 

honorários periciais, sob as penalidades legais. Venham as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e 

quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte embargada 

aporte aos autos a via ORIGINAL das cártulas de cheques juntadas no id. 
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668343 dos autos associado, no prazo de 15 (quinze) dias para a 

realização da perícia acima deferida. Apenas com o aporte das cártulas 

originais acima determinado e o aceite da incumbência pericial, intime-se o 

perito com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da 

perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistentes técnicos serem 

intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 

dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “C”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC 

quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os 

assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC). Ficam as partes, 

desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do 

CPC. Quanto o pedido de intimação da embargada para apresentar 

eventual documentação contábil, fiscal e bancária relativa ao negócio 

jurídico que deu origem ao cheque, indefiro, tendo em vista que a 

produção de prova oral, acima deferida, servirá para dirimir suposta 

relação comercial de fornecimento de alimentos pela embargada em 

virtude dos cheques emitidos pela embargante. Indefiro o pedido de 

apresentação de extrato bancário de conta da embargada relativo a março 

de 2014 e da presente data, tendo em vista que embargante já apresentou 

no id. 12104679 o seu extrato bancário, onde é possível verificar que os 

cheques não foram compensados em virtude de terem sido sustados. 

Ademais a juntada de eventual extrato atual da embargada em nada 

contribuirá para o deslinde do feito. Indefiro o pedido de expedição de 

ofício ao Sicredi para apresentar microfilmagem dos cheques devolvidos, 

outros documentos e informações relativos a compensação, tendo em 

vista que a via original dos cheques encontram-se de posse do 

embargada e será submetida a perícia acima deferida. Já quanto a outros 

documentos e informações a respectiva parte sequer especificou em 

quais documentos ou informações seriam de interesse a demanda. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008071-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORY MEIER (RÉU)

ARTUR PROBEST (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008071-58.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ERCILIA NEVES DA SILVA RÉU: ARTUR PROBEST, LORY MEIER Vistos, 

etc. Acolho o pedido de Id. 16082727. Defiro a dilação de prazo por 15 

(quinze) dias, para que a parte autora aporte aos autos cópias dos 

comprovantes de pagamento do respectivo imóvel, conforme determinado 

na decisão de Id. 15207331. Oportunamente, determino venha à parte 

autora, em igual prazo, apresentar cópia integral dos atos constitutivos da 

empresa Imobiliária Glória Ltda., a fim de comprovar o seu quadro 

societário e deste modo esclarecer o polo passivo da presente ação. No 

mais, venha à parte autora cumprir a decisão de Id. 15207331, em sua 

integralidade. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JOSE DUARTE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001502-12.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): GABRIEL JOSE DUARTE FERREIRA RÉU: MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e do litisconsórcio 

necessário Aduz a requerida ser parte ilegítima para responder quanto a 

cobrança da taxa de evolução de obra, uma vez que tal valor é repassado 

diretamente a Caixa Econômica Federal. Ainda, afirma a necessidade do 

agente financeiro compor a lide com consequente remessa dos autos a 

Justiça Federal. Da análise dos autos verifico que diferentemente do 

alegado pela parte requerida os valores cobrados a título de taxa de 

evolução de obra não foram cobrados pela instituição financeira Caixa 

Econômica Federal, mas sim pelo Banco do Brasil, conforme se observa 

dos boletos que instruem a inicial, razão pela qual inexiste litisconsórcio 

passivo necessário com a Caixa Econômica Federal e, portanto não há 

que se falar na incompetência deste juízo para julgar a presente demanda. 

Outrossim, no que diz respeito a alegação de ilegitimidade passiva para 

responder quanto a cobrança da taxa de evolução de obra, uma vez que 

tal valor é repassado diretamente ao agente financiador, ressalto que tal 

alegação se confundem com o mérito da lide, motivo pela qual a presente 

preliminar será analisada a seguir. Não havendo outras questões 

preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou 

por saneado o processo, passando a sua instrução. Assim, de acordo 

com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se a 

requerida se comprometeu a disponibilizar o boleto referente ao 

financiamento ao autor; b) caso positivo, se o nome do autor foi inserido 

no SPC em virtude da autora não ter realizado a entrega dos boletos 

referente ao financiamento, c) se houve falha na prestação do serviço 

prestado pela requerida; d) o dever de ressarcir os valores pagos a título 

de taxa de evolução de obra e, e) se tais fatos ensejaram o dever de 

indenização pelo dano moral e o seu quantum. Diante da natureza da 

controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06/11/2018, às 

17:00_horas. Desde já ficam os advogados das partes cientificados de 

que cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 

455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º 

do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as 

partes informar a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim 

de que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003707-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR FABIANO MALAQUIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA EUNICE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003707-77.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JULIO CEZAR FABIANO MALAQUIAS RÉU: SANTA EUNICE CONSTRUCAO 

CIVIL LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova. Da reconvenção Alega o autor/embargado a 

inadequação da via eleita pelo requerido/embargante no que diz respeito o 

pedido contraposto, porém na presente demanda diferentemente do 

alegado pelo autor/embargado não houve a formulação de pedido 

contraposto pelo requerido/embargante, mas sim a proposição de 

reconvenção na contestação visando manifestar uma pretensão própria, o 

qual é perfeitamente cabível a espécie nos termos do art. 343 do CPC. 

Assim, indefiro o pedido de extinção formulado pelo autor/embargado. Da 

prescrição A parte requerida/embargante foi intimada para manifestar a 

respeito da eventual prescrição da sua pretensão indenizatória levando 

em consideração o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, 

do Código Civil, porém melhor analisando os fatos, verifico que não é o 

caso de aplicação do prazo prescricional trienal, pois tratando-se de 

pedido de ressarcimento de danos decorrentes do inadimplemento do 

contrato de empreitada firmado entre as partes, o prazo prescricional é 

decenal a teor do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

EMPREITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXECUÇÃO PARCIAL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prescrição. Não 

configuração. Aplicação da regra do artigo 205 do Código Civil, visto que o 

pedido de reparação civil tem por fundamento a inexecução parcial do 

contrato de empreitada celebrado entre as partes. APELAÇÃO PROVIDA. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.” (Apelação Cível Nº 70070354246, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 25/08/2016) Dessa forma, considerando que até a 

propositura da demanda não havia decorrido o prazo prescricional de 10 

(dez) anos aplicável a espécie, rejeito a presente preliminar. Dos pontos 

controvertidos Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) se o serviço de piso e 

rodapé de granito realizado pelo autor/embargado no PSF Ouro Verde 

contratado pela requerida/embargante foi prestado com qualidade 

inadequada; b) em caso positivo, se em decorrência da má prestação do 

serviço por parte do autor/embargado a requerida/embargante teve gastos 

com nova execução dos serviços; c) se o autor/embargado se 

comprometeu a devolver os cheques objeto da lide a 

requerida/embargante em decorrência da má prestação dos serviços e, d) 

o dever do autor/embargado de indenizar a requerida/embargante a título 

de danos materiais. Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção 

de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por conseguinte, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08/11/2018, às 17:00_horas. Desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever 

de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007216-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TEREZA SOARES COSTA (AUTOR(A))

EDMAR PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE PINTO DA SILVA DANELICHEN (RÉU)

EMILIO DANELICHEN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT0009519A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007216-16.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDMAR PEREIRA COSTA, FATIMA TEREZA SOARES COSTA RÉU: EMILIO 

DANELICHEN, DIONE PINTO DA SILVA DANELICHEN Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

prescrição Sustentam os requeridos que o direito de ação dos 

requerentes encontra-se fulminado pela prescrição, pois entre a data do 

suposto descumprimento contratual (19/09/2012) e a propositura da 

presente ação (20/09/2017) transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) 

anos. Pois bem, não obstante as alegações dos requeridos, tratando-se 

de demanda que possui a pretensão de rescisão contratual com eventual 

restituição de valores e indenização por dano moral, o prazo prescricional 

aplicado é o de 10 (dez) anos, à luz do disposto no art. 205 do Código Civil 

e não o prazo trienal. Nesse sentido: “PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. (...) 

Afastada a preliminar de ausência de interesse processual. Prescrição 

decenal, na forma do disposto no art. 205 do CC, pois se trata se relação 

obrigacional. (...) Apelação improvida. Recurso adesivo conhecido em 

parte e, nesta, parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 70069629111, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 08/09/2016) “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

DEVOLUÇÃO DE VALORES, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO. 

PRESCRIÇÃO. COMPRA E VENDA. REPETIÇÃO. O direito à restituição de 

valores pagos e indenização por danos morais em razão de contrato de 

promessa de compra e venda é de natureza pessoal. O prazo 

prescricional rege-se pelo art. 205 do CCB/02, de dez anos. - 

Circunstância dos autos em que não se operou a prescrição; e se impõe 

desconstituir a sentença. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70073970774, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 10/08/2017) Dessa forma, 

considerando que entre a data em que os autores tiveram ciência dos 

fatos (19/09/2012) e a data da propositura da ação 20/09/2017 não 

ocorreu o transcurso do prazo prescricional, rejeito a preliminar em 

análise. Não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a 

sua instrução. Das provas De acordo com os autos, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se os autores realizaram o pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco) mil reais aos requeridos a título de entrada e, b) se a 

impossibilidade de realizar o financiamento do imóvel em virtude da 

pendência documental por parte dos requeridos enseja o direito a danos 

morais e seu valor. Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção 

de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13/11/2018, às 17:00_horas. Desde já ficam os 

advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI COPETTI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT0003988A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002456-87.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA ROSELI COPETTI RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Aportou aos autos petição da parte autora 

no Id. 16178101, pugnando pela concessão de tutela de urgência, a fim de 

que seja determinada a requerida a proceder com a religação de energia 

elétrica em sua Unidade Consumidora 6/3726207, uma vez que o serviço 

fora cessado, pugnando ainda pela aplicação de multa para o caso de 

descumprimento. Pois bem. Embora o fornecimento de energia elétrica 

constitua serviço público essencial conforme alegado pela parte autora, 

com base no artigo 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, tenho 

que tal não implica a sua gratuidade. Nestes termos, veja o seguinte 

julgado: RECURSOS INOMINADOS. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE LÍCITO. DEMORA PARA 

RELIGAÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA. TU QUOQUE. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO 

DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Embora o 

fornecimento de energia elétrica constitua serviço público essencial, uti 

singulli, e malgrado o disposto no artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor, a assegurar a continuidade da prestação de tal serviço, tal 

não implica a sua gratuidade. A sua prestação não pode ser 

descontextualizada, vista apenas pelo prisma individual do beneficiário, 

mas deve-se levar em conta toda a coletividade. A interrupção do 

fornecimento de energia elétrica é possível ante o disposto no art. 6º, §3º, 

II, da Lei 8.987/95. Precedentes. 2. Após o pagamento do débito, conforme 

Resolução Normativa 414/2010-ANEEL, a distribuidora deve restabelecer o 

fornecimento no prazo de 24h, contado ininterruptamente, quando a 

comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da 

distribuidora ou a solicitação para a religação ocorrerem após as 18h ou 

em dia não útil, a partir das 8h da manhã do dia útil subsequente (...) [1] 

Assim, observo que após decisão proferida no Id. 12808358, a qual restou 

indeferida a concessão de tutela de urgência, a parte autora não 

comprovou o pagamento das faturas referentes ao período do mês de 

dezembro/2015 a março/2018, tão pouco colacionou qualquer documento 

ou fato novo, o que justificaria/viabilizaria a presente pretensão. Posto 

isso, indefiro o pedido formulado, pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] RECURSO DA RÉ 

PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71007278690, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008862-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R BITENCOURT CONSTRUCOES EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA BARROS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008862-27.2018.8.11.0002. AUTOR(A): R 

BITENCOURT CONSTRUCOES EIRELI RÉU: GONCALINA BARROS DA 

SILVA Vistos, etc. R Bitencourt Construções Eireli ingressou com a 

presente ação de imissão na posse com pedido de antecipação de tutela 

em desfavor de Gonçalina Barros da Silva. O pedido de antecipação de 

tutela foi indeferido (Id. 16015139). A parte autora aportou aos autos, 

pedido de desistência da ação no Id. 16134756. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 16134756 se trata de uma 

simples manifestação de desistência da lide. Pois bem. A parte requerida 

não foi citada, sendo desnecessária a sua anuência. Posto isto, acolho o 

pedido da parte autora e homologo a desistência da ação, para os fins do 

parágrafo único, do art. 200, do Código de Processo Civil e julgo, em 

consequência, extinto o processo (CPC - VIII, art. 485), sem custas e 

condenação da verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. 

Com efeito, CANCELO a audiência de conciliação designada nos autos 

para o dia 03/12/2018 (Id. 16015139). Custas pela parte autora. Deixo de 

condená-la ao pagamento de verba honorária à vista de insubsistir 

contenciosidade. Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. 

P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008239-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL RESTAURANTE LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008239-60.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA RÉU: IDEAL RESTAURANTE LTDA - 

ME Vistos, etc. Trata-se de ação de imissão na posse c/c pedido de tutela 

antecipada proposta por Elias Kallas Piantino Barbara em desfavor de Ideal 

Restaurante Eireli Me, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

audiência de conciliação as partes firmaram acordo, pugnando pela 

extinção do feito (Id. 16135408). É o relatório. Decido. Analisando o acordo 

firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. Posto isso, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (Id. 16135408). Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada. Oportunamente, certifique-se 

o trânsito em julgado, e arquivem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1008687-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008687-33.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta 

por BANCO BRADESCO S/A por dependência aos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, 

(Processo n.º 1002774-70.2018.8.11.0002), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05. Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei 

N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 
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todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 05 de Outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008908-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008908-16.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO RÉU: ANGELA 

MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, uma 

vez que defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem condenação em 

honorários, ante a inexistência do contraditório. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de outubro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009311-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CEZAR DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLOVES LEAL DA SILVA OAB - RO4331 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO REFORMADORA E MECANICA SENA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para que proceda ao recolhimento das 

custas de diligência do oficial de justiça, juntando comprovante aos autos..

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008647-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008647-51.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta 

por BANCO DO BRASIL S.A por dependência aos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, 

(Processo n.º 1002774-70.2018.8.11.0002), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05. Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei 

N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000433-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STPHANY DAYANE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para justificar a ausência na perícia 

designada, no prazo de 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009578-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAMARIA DA SILVA SALGADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009578-54.2018.8.11.0002 

Vistos . Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do CPC, uma vez 

que a parte exequente não comprovou o recolhimento das custas 

referentes à distribuição da presente ação. Ante o exposto, intime-se o 

exequente para emendar a inicial, providenciando as regularizações 

observando todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Prazo: 15 

(quinze) dias. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008527-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REPRESENTADO)

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO(A))

ALINE BARINI NESPOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008527-08.2018.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, 

o autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, 

sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de 

condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 

292, V, do NCPC, in verbis:” Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando a 

regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Corrigir o valor atribuído à causa. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 11 de outubro de 

2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA. Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008525-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008525-38.2018.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, 

o autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, 

sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de 

condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 

292, V, do NCPC, in verbis:” Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando a 

regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Corrigir o valor atribuído à causa. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA. Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009591-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009591-53.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do CPC, uma vez 

que a parte requerente não comprovou o recolhimento das custas 

referentes à distribuição da presente ação. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, providenciando as regularizações 

observando todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Prazo: 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009219-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMIO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009219-07.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do CPC, uma vez 

que a parte requerente não comprovou o recolhimento das custas 

referentes à distribuição da presente ação. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, providenciando as regularizações 

observando todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Prazo: 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009463-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009463-33.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do NCPC, uma vez 

que a parte deixou de informar o endereço eletrônico de ambas às partes. 

Ademais que pese esta magistrada ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator. 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1. A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 
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prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme a 

jurisprudência supramencionada. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas 

abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC): 1. Trazer aos autos a cópia do 

requerimento administrativo juntamente com a prova da recusa ao 

pagamento por parte da seguradora na via administrativa, para posterior 

prosseguimento do feito. 2. Informar endereço eletrônico das partes. 

Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009535-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NITO JURANDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ADRIANO MARTINS ZEM OAB - PR23910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. SCARRANARO DE CANDIO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009535-20.2018.8.11.0002 

Vistos . Em análise dos autos, não consta a informação de que foram 

recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte 

exequente, para comprovar o recolhimento das custas referentes à 

distribuição da presente Carta Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser devolvida a missiva sem o devido cumprimento. 

Comprovado o pagamento das custas processuais, cumpra-se conforme 

deprecado. Caso contrário, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem 

manifestação, devolva-se a Carta Precatória ao juízo de origem constando 

no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso 

de novo encaminhamento (art. 390, da CNGC). Após, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007725-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007725-44.2017.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

BANCO BRADESCO S.A, em desfavor de C. TONDIN TRANSPORTES – 

EPP, visando à apreensão do bem descrito na exordial. Na decisão de Id. 

10570587 fora concedida a liminar e determinada a apreensão do bem e a 

devida citação parte requerida. Aportou ao feito em Id. 10364728 e 

11204296 manifestações da parte requerida, asseverando sobre a 

essencialidade dos bens e trazendo decisão proferida por esse Juízo da 

4ª Vara Cível desta Comarca neste sentido, pugnando ao final pela 

restituição do bem. Na certidão de Ids. 10707946, 11203740, 11203732, 

11203729, 11203724 aportou a manifestação do Sr. Oficial de Justiça 

trazendo o mandado de busca e apreensão devidamente cumprido, 

citação da empresa requerida e ainda fotos do caminhão apreendido. Na 

decisão proferida sobre o Id. 11219127, a MMª Juíza que me antecedeu no 

feito, indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido. Posteriormente, 

a parte requerida apresentou contestação no Id.11617615, arguindo em 

sede preliminar a competência do Juízo Recuperacional, se superada a 

preliminar arguida, na apreciação do mérito, seja aplicado a presente 

demanda os benefícios do Código de Defesa do Consumidor, para ao final 

seja julgado totalmente improcedente o feito. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação (Id. 12155614). Aportou aos autos cópia do 

Conflito de Competência nº 1014297-8.11.0000, que declarou o Juízo da 4ª 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT. Na decisão de Id. 

15520984, foi determinado a remessa dos autos a esse Juízo. Aportou 

aos autos cópia do RAI nº 1001328-38.2018.8.11.0000, que converteu o 

julgamento em diligência e determino seja expedido ofício ao juiz da 

Comarca da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, requisitando as 

informações necessárias acerca da ratificação ou não das decisões 

proferidas nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 

1007725-44.2017.8.11.0002 (Id. 16051475). Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. O Egrégio Tribunal de Justiça 

requisita informações, em razão do agravo de instrumento protocolizado 

pela parte requerida C. Tondin Transportes - EPP em desfavor da parte 

autora Banco Bradesco S/A. Analisando detidamente os fundamentos que 

sustentam as decisões de Ids. 10570587 e 11219127 entendo que não 

merecem ser mantidas, pois o veículo penhorado encontra-se no rol de 

bens essenciais ao desenvolvimento das atividades da empresa 

recuperanda. Nesse passo, sua essencialidade já fora reconhecida 

anteriormente na decisão proferida nos autos principais de nº 

15612-67.2015.811.0002 – Cod. 408030, nas fls. 1828/1829, se 

estendendo pelo lapso temporal instituído para cumprimento do plano 

Recuperacional. Importante verificar que a referida decisão já foi 

devidamente publicada e não constam nos autos quaisquer impugnações 

recursais, fluindo seus efeitos no mundo jurídico. Ante o exposto, 

REVOGO a liminar concedida, determino a intimação da parte autora, para 

no prazo de 05 (cinco) dias corridos, providencie a imediata restituição do 

veículo apreendido à parte requerida, sendo: 01 (Um) CAMINHÃO TRATOR 

VOLVO/FH 460 6X2T (Nacional); PLACA OBD5950; ANO/MODL. 

2012/2012; COR BRANCA; COMBS. DIESEL; CHASSI 

9BVAG20C8CE791291; RENAVAM 491426623, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Determino ainda, que a Sra. 

Gestora Judiciária providencie a juntada de cópia da presente decisão nos 

autos principais nº 15612-67.2015.811.0002 – Cod. 408030. Presto, em 

ofício que segue, as informações que me foram requisitadas por meio do 

Ofício de nº.105/GAB4VC, determinando que a Sra. Gestora Judiciária 

encaminhe as informações do agravo de instrumento por meio eletrônico, 

juntando-se, após, o aviso de recebimento da correspondência enviada 

nestes autos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de outubro 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 444331 Nr: 9019-85.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO RAVAGNANI GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Vistos.

Considerando que não será proferida decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida, nos termos do artigo 10 do Código de 

Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar nos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Presto, em ofício que segue, as informações que me foram requisitadas 

por meio do Ofício de n. 3240-2018-DJA-CGJ, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária encaminhe as informações do Ofício nº 

103/2018GAB4VC, juntando-se, após, o aviso de recebimento da 

correspondência enviada nestes autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273877 Nr: 16742-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANÇA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizar 

o POLO ATIVO da lide, com a habilitação dos eventuais HERDEIROS, na 

forma do art. 110, do Novo Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

(Art.76, inciso I do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 272620 Nr: 14376-22.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA DRUMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIJALMA MOURA, MARINEUZA DA SILVA 

NICOLAU MOURA, RAFAEL CATISTE TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Catiste Tenório - 

OAB:9156-E, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GONÇALO GOMES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 7.940

 Certifico que o atual patrono da parte Autora/Executada: ERICA 

DRUMOND, não estava cadastrado no Sistema Apolo, o que foi 

regularizado nesta data, motivo pelo qual encaminho o movimento 

"Decisão->Determinação", de 22/08/2018, para nova publicação: "Vistos. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença de honorários advocatícios (fls.698/702). Assim, intime-se a 

parte requerente/executada, para que efetue o pagamento do montante 

devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Novo 

Código de Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no prazo 

mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC. 

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, NCPC). Procedam-se às alterações necessárias, 

vez que se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intimem-se e 

cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 380300 Nr: 26924-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELADIO VELOSO MAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 INTIMAÇÃO para a advogada EMILIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA, 

OAB MT 2.5524/O, devolver os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter extrapolado o 

prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do 

Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca 

e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito de carga dos 

autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 302819 Nr: 23696-62.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA LENES DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT 8.922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos autores para manifestar sobre a certidão de fl. 67, no 

prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498653 Nr: 13052-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA SÃO MATEUS LTDA, GERALDO CARLOS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL 

S.A- ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:MT 

22.602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Macedo Rey Parrado - 

OAB:5642/MT, GUILHERME VILELA DE PAULA - OAB:69306 , JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3.933/MT, LEANDRO 

HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - OAB:21697/DF, MARCUS VINÍCIUS 

SOARES DE SOUZA MAIA - OAB:MT 12.345, SILAS AUGUSTO DE 

SOUZA - OAB:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de fls. 237/242 e DETERMINO a 

intimação da parte executada, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste acerca da caução apresentada às fls. 163/193.Após voltem-me 

os autos conclusos para deliberação.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande/MT, 25 de outubro de 2018. 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA, Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435699 Nr: 4448-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIÃ HAYDEE DO CARMO ALMEIDA, PAULO MARCIO 

DO CARMO ALMEIDA, MARLIZE MARCIA DO CARMO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECILDE FORTES E SILVA, ALVINO JOSE DE 

BRITO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT, TERCIO DO CARMO PIRES - OAB:MT 18.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:MT 

15.578

 INTIMAÇÃO da parte autora para informar se irá fornecer meios ou irá 

realizar o pagamento da diligência do Sr Oficial de Justiça e comprovar 

nos autos com a juntada da guia e comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 350819 Nr: 16433-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELDA COSTA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAMU KAWAKAMI, KIEKO MARUYAMA 

KAWAKAMI, PAULO DE TAL, WILSON RODRIGUES, ROBERTO LEMES, 

OSVALDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397397 Nr: 9974-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA MARIA DE OLIVEIRA, SANDOVIL ALVEZ DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, 

LUCILA SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO 

COUTO, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID, CONFINANTE FRENTE, 

CONFINANTE LADO ESQUERDO. LT01, SRA. JOSEFINA. LADO DIREITO. 

LT01, SRA. SEVERINA. FUNDOS. LT01, MARIA DO CARMO. LADO 

ESQUERDO, SRA. JOSEFINA. LADO DIREITO, SRA. SEVERINA. FUNDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 237434 Nr: 17231-42.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO JOSE DA SILVA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL IMOVEIS E TURISMO LTDA, ELIZABETH 

LIMA FERREIRA, LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: mauricio gomes amado - OAB:, 

MAURÍCIO GOMES AMADO - OAB:MT 11.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 V) após, voltem-me conclusos para designação de audiência de instrução 

e julgamento.Intimem-se. Cumpra-se com PRIORIDADE por se tratar de 

processo relacionado na Meta 2 do CNJ.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244697 Nr: 19908-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME, FELISMINO REGINALDO DE MAGALHÃES, 

ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA, MARCIA MARIA DE MAGALHÃES 

TAQUES, FLAVIO LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME, CNPJ: 05590204000143. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 25 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254383 Nr: 21096-39.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINI MADEIRAS MAT CONSTRUÇÃO LTDA, 

ANTONIA GALDINO DE SOUZA, PEDRO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINI MADEIRAS MAT CONSTRUÇÃO 

LTDA, CNPJ: 03113215000107, Inscrição Estadual: NADA CONSTA, 

atualmente em local incerto e não sabido ANTONIA GALDINO DE SOUZA, 

Cpf: 27951308153, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido PEDRO ARAUJO 

DA SILVA, Cpf: 26630079191, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificação, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 25 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 295599 Nr: 15833-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SERGIO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:MT 10.097

 Vistos,

Torno em efeito o despacho de fl. 390. Reitero a intimação da parte 

Requerida para, no prazo de até 05 (cinco) dias, depositar em juízo o valor 

dos honorários periciais (R$ 11.000,00 – fls. 242 e 290). Decorrido o 

prazo sem manifestação, entendo pela anuência com a dedução de tal 

quantia do valor objeto de depósito judicial que faz jus.

Sem prejuízo, devolvo o prazo para manifestar acerca do laudo pericial 

para a parte Requerente, devendo o mesmo iniciar a partir da intimação 

desta decisão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 249269 Nr: 8776-54.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JERONIMO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das 
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custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.Expeça-se certidão em favor do perito 

judicial, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto a União em virtude da competência federal delegada (item 

2.18.11.1, da CNGC).Havendo recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 

3º, do art. 1.010 do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de ulterior despacho.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 311150 Nr: 7222-79.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GUEBARRA SOLER FILHO, MARILENA 

MARQUES LOPES GUEBARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE VIAÇÕ E OBRAS 

PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEN ANDERSON GARCIA - 

OAB:21835O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes o pedido veiculado na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% 

do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.Defiro a juntada de procuração. 

Anote-se.Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de ulterior despacho.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340612 Nr: 8415-95.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e 

pelo que consta dos autos, julgo procedente apenas o pedido de FGTS 

face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 1999 a 2012, fazendo 

jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período 

laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir correção monetária a 

partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da 

citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.Diante da sucumbência 

recíproca, mas como a parte Autora decaiu da maior parte dos pedidos 

enumerados na inicial, na forma do parágrafo único do art. 86, condeno a 

parte Autora nas custas e honorários de advogado que arbitro em 4% do 

valor dado a causa, observado quanto a exigibilidade, a gratuidade de 

justiça a ela deferida.Por imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a 

sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, inciso III, do 

NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários.Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do 

NCPC.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331033 Nr: 27322-55.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE - 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE-FUSVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Valle Barbosa 

dos Anjos - OAB:7500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e 

pelo que consta dos autos, julgo procedente apenas o pedido de FGTS 

face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 01/10/2003 a 

31/08/2013, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, 

durante o período laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir 

correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de 

mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte 

sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 

4425.Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte Autora decaiu 

da maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo 

único do art. 86, condeno a parte Autora nas custas e honorários de 

advogado que arbitro em 4% do valor dado a causa, observado quanto a 

exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela deferida.Por imposição do 

disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o 

duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao reexame necessário pelo 

Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não 

exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), independentemente de 

eventuais recursos voluntários.Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 377710 Nr: 25099-95.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CRISTINA GUEDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tatiane Cristina Guedes dos Santos ajuizou ação de obrigação de fazer 

contra o Município de Várzea Grande. Pretende a concessão de férias do 

período de 2013/2014, bem como o pagamento de 13º salário do ano de 

2013 e os salário dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do ano de 

2014, ao argumento de que estava de licença maternidade no período de 

21/12/2013 a 19/06/2014.

A parte Requerida não apresentou contestação.

Convertido o julgamento em diligência sobreveio aos autos informação de 

que a parte Requerente recebeu benefício de salário-maternidade na 

condição de comerciária desempregada pelo período de 21/12/2013 a 

12/04/2014.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 
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maior dilação probatória.

Extrai-se do conjunto probatório que a parte Requerente esteve em gozo 

de licença-maternidade do período de 21/12/2013 a 12/04/2014 junto ao 

INSS (fls. 38/41), tendo recebido o 13º salário do ano de 2013 no mês de 

novembro daquele ano, bem como férias do período de 2013/2014 no mês 

de janeiro do ano de 2014, conforme ficha financeira de fls. 19/20, logo 

não faz jus a parte Requerente aos valores pretendidos.

Diante do exposto, julgo improcedentes o pedido veiculado na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% 

do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de 

ulterior despacho.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 305987 Nr: 1722-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELY BENEDITA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Diante 

do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente, reputo 

cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do NCPC.

Autorizo o levantamento dos valores em favor da parte Exequente, na 

conta bancária de titularidade do beneficiário do crédito, com o destaque 

dos honorários contratuais, bem como dos honorários de sucumbência, 

para ser efetuada a transferência em seu favor (fls. 167/168).

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 257508 Nr: 15549-18.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH M. MARTINS FERREIRA 

- OAB:MT 13.672, MAYKA M. PAES DE BARROS LEAL - OAB:13664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Diante 

do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente, reputo 

cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do NCPC.

Autorizo o levantamento dos valores em favor da parte Exequente, na 

conta bancária de titularidade do beneficiário do crédito, com o destaque 

dos honorários contratuais, bem como dos honorários de sucumbência, 

para ser efetuada a transferência em seu favor (fls. 271/273).

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 223282 Nr: 3515-45.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇLVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Diante 

do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente, reputo 

cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do NCPC.

Autorizo o levantamento dos valores em favor do(a) causídico(a), 

referente aos honorários sucumbenciais e contratuais, na conta corrente 

informada à fl. 277.

 E ainda, deve a parte autora, informar nos autos os dados bancários do 

beneficiário direto do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte 

Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 216229 Nr: 11605-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIR MORAIS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277282 Nr: 22705-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILDA BENETTI SEGALA, LUCILDA BENETTI 

SEGALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCILDA BENETTI SEGALA, CNPJ: 

03117165000136, Inscrição Estadual: 130650790 e atualmente em local 

incerto e não sabido LUCILDA BENETTI SEGALA, Cpf: 38817489115, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 
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OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101625 Nr: 10753-23.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CERAMICA BRASIL LTDA, CNPJ: 

05552695000138. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 658,80 (Seiscentos e cinquenta e oito reais e 

oitenta centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 338008 Nr: 6259-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, L. R. 

CANTANHEDE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:MT 6.707

 Vistos,

Anote-se cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 525 e 538 do CPC, no cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer e entregar coisa, não 

cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na 

sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão 

na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou 

imóvel. Conforme dispõe o § 3º, aplicam-se ao procedimento previsto 

neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de 

obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, considerando que o executado tem a faculdade de 

impugnar a execução (artigo 536, § 4º, CPC), prudente que seja concedido 

o prazo de quinze dias úteis, por analogia ao disposto no artigo 523 do 

diploma processual, a fim de que o Réu efetue o cumprimento voluntário da 

obrigação fixada no título judicial.

Defiro, portanto, o prazo de 15 dias úteis para que os Executados 

comprovem a desocupação do espaço e a realização de licitação para 

permitir o uso de bem público localizado no Terminal Rodoviário André 

Maggi de Várzea Grande, sob pena da expedição de mandado de imissão 

na posse e fixação de demais medidas para o seu cumprimento. 

Aguarde-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 302984 Nr: 23894-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645, EDSON DE OLIVEIRA SILVA - OAB:21591/O, ERICK 

SOARES TELES - OAB:AOB/MT 16.548, JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de “Ação de Indenização por Desapropriação Indireta” ajuizada 

por Ricardo Dockhorn em face do Município de Várzea Grande. A inicial 

narrou que o Requerido, por meio de ação de desapropriação movida em 

desfavor de Empreendimento Nossa Senhora da Guia Ltda, desapropriou 

para construção de unidade habitacionais as quadras 174 a 184, do 

Loteamento Jardim Paulo II, incluindo o lote de propriedade do Requerente, 

qual seja lote nº 01, quadra 183, do Loteamento Jardim Paulo II – 2ª parte, 

sem o pagamento de indenização prévia ou posterior. Diante de tais fatos, 

requer a condenação do ente Requerido ao pagamento de indenização 

correspondente ao valor da área esbulhada.

A decisão de fl. 223 recebeu a inicial e determinou a citação.

A parte Requerida apresentou contestação às fls. 229/233. Arguiu a 

prescrição trienal como prejudicial de mérito. No mérito, sustenta que o 

valor apresentado pelo Requerente não retrata a realidade do preço de 

mercado e, que por ocasião da desapropriação houve o pagamento do 

valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) por lote, devendo incidir 

sobre tal valor os consectários legais. Pugnou pela avaliação elaborada 

por perito judicial.

A parte Requerente apresentou réplica (fls. 235/236).

A decisão de fl. 246 determinou a realização de prova pericial.

Arbitrados o valor dos honorários periciais (fl. 276), o ente Requerido 

pugnou pela desistência da prova pericial (fl. 280).

É o relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, passo à análise da prescrição, questão prejudicial de 

mérito.

O art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41 em sua redação 

anterior, dada pela MP 1.774/99 previa:

"extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de indenização por 

apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação 

que vise à indenização por restrições decorrentes de atos do Poder 

Público."

No julgamento da ADIn nº 2260-DF pelo STF, foi concedida liminar 

suspendendo a expressão "ação de indenização por apossamento 

administrativo ou desapropriação indireta", sob o argumento de que 

consistia uma ofensa ao direito de propriedade. Após o deferimento dessa 

liminar, a MP 2.183-56/2001, procedeu alteração no dispositivo 

controverso, que passou a ter a seguinte redação:

"extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a 

indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público."

De observar, então, que a redação atual do art. 10, parágrafo único do 

Decreto-Lei nº 3.365/41, conferida pela MP 2.183-56/2001, não traz mais a 

expressão "desapropriação indireta", restringindo a hipótese prescricional 

à pretensão indenizatória por "restrições decorrentes de atos do Poder 

Público".

Mesmo considerando a natureza genérica da expressão, é possível ao 

menos concluir que a desapropriação indireta e o apossamento 

administrativo, por serem fatos que encerram supressão da propriedade, 

e não meramente uma restrição, estão fora do âmbito de aplicabilidade do 

preceito.

Além disso, cumpre ressaltar que o pedido indenizatório se funda na 

perda da propriedade, assim trata-se de ação real, dela emanando todos 

os efeitos próprios desse tipo especial de ação.

Desta feita, afastada a aplicação do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no 

art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41, cumpre analisar qual 

o prazo aplicável ao caso em tela.

É pacífico o entendimento no sentido de aplicar-se, como prazo 

prescricional da pretensão do proprietário à indenização, o previsto para a 

aquisição da propriedade por usucapião, atualmente de 15 (quinze) anos, 
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como estabelece a regra geral prevista no art. 1238 do Código Civil 

vigente.]

No caso em apreço, o Decreto Expropriatório nº 16/2006, de 12/05/2006 

que declarou utilidade pública a área descrita na inicial, pelo que deve ser 

considerada tal data como marco para a contagem do prazo prescricional.

Assim, a pretensão restaria prescrita em 12/05/2017, e como a presente 

ação foi proposta em 12/12/2012 (fl. 05) não há que se falar que a 

pretensão de indenização pela desapropriação indireta está alcançada 

pela prescrição.

Passo à análise do mérito. Trata-se de ação de indenização por 

desapropriação indireta, em que o Requerente pretende a condenação do 

Requerido a indenizar o valor da área de imóvel de sua propriedade 

ocupada em razão da construção de unidade habitacionais.

O direito de propriedade é assegurado constitucionalmente, limitado, 

contudo, pela possibilidade de desapropriação em prol do interesse 

público.

A desapropriação, porém, só pode ocorrer mediante justa e prévia 

indenização, a teor do inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal: “a lei 

estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia 

indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição”.

No caso em exame, os documentos trazidos aos autos, especialmente, a 

prova pericial (fls. 216/220), deixa clara a ocupação de área de terra do 

Requerente, em decorrência da construção de obra pública.

Sendo assim, diante da inexistência de justa e prévia indenização pelo 

Poder Público em favor do proprietário (Requerente), ocorreu o que se 

conhece por desapropriação indireta.

Sobre o tema, colhe-se da doutrina de Kiyoshi Harada:

“A chamada desapropriação indireta não chega a ser um instituto de 

direito por ser um mero instrumento processual para forçar o Poder 

Público a indenizar o ato ilícito, representado pelo desapossamento da 

propriedade particular, sem o devido processo legal, que é a 

desapropriação.

(...)

Com a execução da obra pública, por exemplo, uma via pública, seu leito 

passa, de fato, a construir-se em bem de uso comum do povo, tornando 

impossível a reinvindicação da área ocupada. Assim surge a chamada 

desapropriação indireta com sucedâneo de ação reivindicatória tornada 

impossível. A indenização é apurada consoante o processo estabelecido 

na Lei de Desapropriações, isto é, o Poder Público que cometeu o ato ilícito 

é condenado a pagar a mesma indenização que pagaria na expropriação 

regular. Há uma invasão nos polos da relação jurídico-processual: o 

proprietário passa a ser o autor, ao passo que o Poder Público assume a 

posição de réu. A ação de desapropriação indireta tem, pois, caráter de 

direito real, tanto é que somente a prescrição aquisitiva a atinge, como 

bem lembrado por José Carlos de Moreira Salles” (Desapropriação – 

Doutrina e Prática. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 245/247).

Inequívocos, como são, o apossamento administrativo e a ausência de 

prévia e justa indenização, é certo o dever de indenizar, conforme garante 

a Constituição da República.

No tocante ao valor indenizatório, impõe-se a adoção do valor 

contemporâneo das terras, encontrado pelo perito, por ocasião da 

avaliação, na forma do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41.

Importa também registrar que o entendimento de que a verba indenizatória 

deve remontar à época da ocupação do imóvel está superado pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “nas 

ações de desapropriação por utilidade pública, o valor da indenização 

será contemporâneo à data da avaliação, não sendo relevante a data em 

que ocorreu a imissão na posse, tampouco a data em que se deu a 

vistoria do ente expropriante” (AgRg no REsp 1.436.510/PE, rel. Min. 

Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 03/04/2014).

E, ainda, que tenha ocorrido eventual valorização da área remanescente, 

não há se falar em abatimento do montante indenizatório. Isso porque a 

recuperação de eventuais valores se dar no âmbito tributário, através da 

contribuição de melhoria.

O laudo de avaliação que quantifica o valor do imóvel expropriado na data 

de sua confecção, deve ser acolhido como parâmetro para o arbitramento 

da correspectiva indenização no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), 

fls. 216/220.

Frise-se que, não se está a desconsiderar, aqui, que a perícia judicial 

constitui meio probatório adequado para se dirimir questões técnicas 

alheias ao conhecimento do Magistrado, ao promover a descrição da 

metodologia e dos critérios utilizados para a apuração dos valores atuais 

das edificações e benfeitorias. Porém, no caso vertente, ressai 

desnecessária e/ou dispensável diante do laudo pericial unilateral, que 

atendeu, à evidência, à finalidade de se obter um justo ressarcimento, 

sobretudo, se, neste particular, o Requerido desistiu da realização de um 

laudo oficial, manifestando a sua anuência com o valor encontrado.

Diante do exposto, julgo procedente a ação para acolher o pedido autoral, 

resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o 

fim de condenar o Requerido ao pagamento de indenização por 

desapropriação indireta, na importância do valor de R$ 11.000,00 (onze mil 

reais), acrescida das seguintes verbas: corrigida monetariamente, a 

contar da data da elaboração do laudo pericial, pelo índice do IPCA/IBGE 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que bem representa a 

correção da expressão monetária, considerando os termos do art. 1º-F, 

da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5º, da Lei 11.960/09, uma vez 

respeitada a exclusão da expressão “índice oficial de remuneração básica 

da caderneta de poupança” declarada inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal (ADI 4.357 e 4.425), conforme decidido pelo STJ no RE 

1.270.439-PR, Rel. Min. Castro Meira, DJe. 02.08.2013, julgado em sede de 

Recurso Especial Representativo de Controvérsia; com juros 

compensatórios de 12% ao ano, desde a imissão até o efetivo pagamento 

(Súmulas 69 e 408 do E. STJ e 618 do E. STF); e, juros moratórios de 6% 

ao ano (art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, incidente a partir de 1º de 

janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser 

efetuado), cumulados (sumula 12 do E. STJ) e calculados na forma 

simples (não capitalizados).

Deixo de condenar o Requerido nas custas e despesas processuais, em 

conformidade com o artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001 e 

Provimento nº 01/05, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Em razão da 

sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85 §§ 2º e 3º do CPC e art. 27, §§ 1º e 3º, 

inciso II, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Expeça-se ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de 

Várzea Grande para conhecimento e cumprimento desta sentença, que 

passa a valer como título hábil para o registro da transferência (art. 29), 

ficando sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam 

sobre o bem expropriado (art. 31).

É incabível a remessa necessária nos termos do art. 496, §3º, II do CPC). 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC.

Transitada em julgado a decisão, à parte Requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 303476 Nr: 24424-06.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINA CATARINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Revogo despacho de fl. 143. Cumpra-se parte final da sentença de fls. 

100/102. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 309376 Nr: 5378-94.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIRES RIBEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 789 de 824



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

No caso de Requisição de Pequeno Valor (RPV), o pagamento deverá ser 

realizado no prazo máximo de dois meses (art. 535, § 3º, II, do NCPC). 

Transcorrido o aludido prazo da RPV sem pagamento, promova-se o 

sequestro da quantia via Bacen Jud. Em caso de resposta negativa da 

pesquisa por ativos, aguarde-se o prazo de 20 (vinte) dias em cartório e, 

em seguida, venham os autos conclusos para nova pesquisa.

Havendo bloqueio de valores, promova-se o cancelamento de eventual 

indisponibilidade excessiva, consoante prevê o artigo 854, §1º, do NCPC. 

Intime-se a parte Exequente acerca da quitação pelo bloqueio judicial e 

diga, ainda, se o seu crédito está satisfeito, no prazo de até 10 (dez) dias.

Ato contínuo, nada sendo requerido, voltem conclusos para sentença de 

extinção, momento em que será disponibilizados valores depositados em 

juízo em seu favor.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009731-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CHRISTINA MARTINS DE LIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA JUNIOR OAB - 616.896.961-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça e prioridade. Anote-se. Trata-se de 

ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido 

expresso de tutela de urgência proposta por Nadia Christina Martins de 

Lima Pereira, neste ato assistido por seu esposo Orlando Pereira Júnior 

em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, 

alegando, em resumo, que encontra-se internada no Pronto-Socorro de 

Várzea Grande desde o dia 20/10/2018, cardiopata, apresentando 

astenia, dispneia, com quadro de hipertensão, necessitando com urgência 

de transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI. É a síntese 

necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em 

exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a parte 

Requerente comprovou que necessita de internação em Unidade de 

Terapia Intensiva - UTI, com urgência, conforme pedido médico. Deste 

modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizada a 

internação em UTI. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela 

de urgência. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência 

antecipada determinando que os Requeridos realizem a internação da 

parte Autora em UTI, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas. Indefiro o 

pedido de aplicação de multa diária. Citem-se a parte Ré para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 

389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a 

parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da 

revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do 

NCPC). Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da 

Assessoria de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006002-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE EMANUELI RODRIGUES TOLO OAB - SP375018 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se a parte Autora, na pessoa do seu procurador, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. No 

silêncio, intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

NCPC. Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003206-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA MICHELON LASARIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA CRISTINA MICHELON OAB - MT22985/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, JÉSSICA CRISTINA MICHELON LAZARIM impetrou mandado de 

segurança com pedido liminar inaudita “altera pars” contra ato da 

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT – Lucimar Sacre de 

Campos, sustentando que a impetrante é deficiente auditiva e se 

inscreveu no certame para concorrer ao cargo de enfermeira destinados 

a pessoas com deficiência obtendo nota compatível para sua 

classificação e aprovação. Contudo, no resultado final, quando da 

homologação do concurso pela administração pública, a impetrante figurou 

unicamente na lista geral e não na lista especial, ou seja, foi classificada 

somente na lista dos candidatos que concorreram aos cargos destinados 

à ampla concorrência. Sustenta que foi preterida na convocação para 

apresentação da documentação necessária para a investidura do cargo 

por quebra da ordem de classificação, por não ter figurado inicialmente na 

lista do resultado final das pessoas com deficiência aprovados. Informa 

ainda, que na lista especial, de acordo com sua pontuação, ocuparia a 

primeira colocação. Requereu a concessão da tutela antecipada para 

suspender os efeitos do ato impugnado a fim de suspender a suspensão 

da convocação dos candidatos com classificação inferior à da impetrante 

para a entrega da documentação necessária para investidura no cargo, 

bem como disponibilize o resultado final dos candidatos aprovados e 

classificados em lista geral e em lista específica dos candidatos com 

deficiência para o cargo enfermeiro – PCD/superior completo, 

determinando a convocação imediata da impetrante para a entrega dos 

documentos necessários para investidura do referido cargo, com apoio 

nos documentos anexos. A liminar foi postergada para análise após as 

informações. O impetrado apresentou informações sustentando a 

ilegitimidade passiva do município de Várzea Grande, bem como foi 

cumprida as formalidades estabelecidas no edital do Concurso Público 

02/PMVG/2017, pugnando ao final pela denegação da ordem. Instado a 

manifestar, o Ministério Público emitiu parecer opinando pelo indeferimento 

da segurança em razão de que o edital constam todas as regras que 

poderão ser aplicadas ao seu processamento e aos candidatos 

interessados, figurando como Lei entre as partes, não havendo que se 

falar em ilegalidades pelo poder municipal. A impetrante manifestou 

ratificando os pedidos contidos na inicial. Em seguida, acostou 

documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. Analisando a inicial, 

juntamente com a documentação anexada, verifico que a impetrante 

realmente realizou a inscrição para o Concurso Edital nº 02/2017 PMVG, 

para o cargo de nível superior, enfermeiro PcD, contudo, quando da 
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publicação da lista de classificados e aprovados, a mesma foi removida da 

lista de PcD por restar aprovada na ampla concorrência. Contudo, a 

impetrante ao realizar a sua inscrição para o certame não observou o que 

o item 6.4 e 6.5 do mencionado edital, cuja redação: “6.4. O candidato 

inscrito na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) não eliminado no 

Concurso Público, além de figurar na lista geral de classificação para o 

cargo/perfil a que está concorrendo, terá o nome publicado em lista de 

classificação específica. 6.5. Somente será utilizada vaga reservada à 

Pessoa com Deficiência (PcD) quando o candidato for aprovado, mas sua 

classificação obtida no quadro geral de ampla concorrência for 

insuficiente para habilitá-lo à nomeação.” Assim, constato que a impetrante 

ficou classificada na lista geral de ampla concorrência em 22º lugar, razão 

pela qual, de acordo com os itens 6.4 e 6.5 do Edital nº 02/2017 PMVG 

acima mencionados, foi removida da relação de candidatos PcD, a qual 

figuraria em 1º lugar devido sua nota de desempenho, por restar 

devidamente classificada no quadro geral de ampla concorrência. Desta 

maneira, o concurso público tem por característica a isonomia e 

transparência das relações estatais diante dos particulares, através de 

critérios objetivos e meritocráticos afixados ao edital e vinculando a 

administração nos seus critérios de correção, segundo o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório. Não obstante o Poder Judiciário 

não poder adentrar no mérito das questões, fazendo as vezes da Banca 

Examinadora do concurso, cabe ao Judiciário, face ao princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição, apreciar a legalidade da aplicação das 

normas atinentes ao certame. Sendo assim, a impetrante não observou as 

regras do edital quando realizou sua inscrição e, conforme a 

fundamentação supra, constato que não houve ilegalidades nem tampouco 

arbitrariedade do impetrado. Isto posto e tudo o mais que dos autos 

consta, denego a segurança pleiteada. Por consequência, julgo o 

processo extinto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção 

do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária 

de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da 

Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Havendo recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos 

termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002604-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural entre as partes 

acima identificadas, onde a parte Autora narra que sempre trabalhou nas 

lides rurais, sendo segurada especial da previdência, e que atingiu a idade 

necessária para que lhe seja concedida aposentadoria rural por idade. 

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. Apresentada réplica à 

contestação. Em audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal 

da parte Autora, bem como a oitiva de testemunha(s). Encerrada a 

instrução processual. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para 

obtenção da aposentadoria por idade o trabalhador rural referido no artigo 

11, VII, da Lei nº 8.213/91 precisa comprovar, além da idade mínima de 60 

anos (homem) e 55 (mulher), o efetivo exercício da atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício pretendido, nos termos do artigo 39, I, da Lei nº 

8.213/91, sendo que a comprovação poderá ser realizada por prova 

material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova 

documental. O requisito etário restou devidamente preenchido, eis que dos 

documentos da parte Autora verifica-se que contava com mais da idade 

mínima, quando do requerimento administrativo. Para comprovar a 

qualidade de segurada especial, a parte Autora juntou aos autos início de 

prova material, sendo que, inclusive a(s) testemunha(s) ouvida(s), 

corrobora(m) o alegado na inicial, comprovando que a parte Autora 

sempre laborou na área rural, retirando dali o seu sustento e de sua 

família, não tendo outra fonte de renda, coadunando assim, com as demais 

provas contidas nos autos. O termo inicial do benefício deve ser fixado a 

partir da data do requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, 

inciso I, alínea “b” da Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal. 

Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data do requerimento 

administrativo, observada a prescrição quinquenal. Por consequência, 

resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em 

se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado, concedo a tutela provisória de urgência, determinando ao INSS 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). 

Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável 

pelo AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), 

para implementação do benefício de aposentadoria por idade rural, 

instrumentalizando-o com os documentos necessários. A correção 

monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida, 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar 

da citação. Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no percentual 

mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, §3º, I a V). 

Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ). Sentença não sujeita a 

remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do CPC. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008792-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELIA SILVANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação. Em instrução foi 

ouvida a parte Autora e inquirida uma testemunha. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

que garante ao trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 201 da 

Constituição Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente a um 

salário mínimo, tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 

11 da mesma lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 

(sessenta e cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) 

para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para aqueles que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. O referido artigo 143 

estabelece como requisito para o benefício a comprovação do exercício 
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da atividade como trabalhador rural em período anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência necessária, em 

consonância com as disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de 

Benefícios, ainda que a prestação tenha sido descontínua, 

independentemente de contribuição, pelo que inaplicável à espécie a 

norma do artigo 96 da lei que rege a matéria. Estabelecidas tais premissas, 

passo à análise do caso concreto. A parte autora, nascida em 29/03/1953, 

implementou o requisito etário da aposentadoria por idade rural no ano de 

2008. Resta aferir se cumpriu o requisito relativo ao efetivo exercício de 

atividade rural, pelo tempo correspondente à carência exigida (162 meses 

para quem completou o requisito etário a partir de 2008), até o período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento 

do requisito etário. Para a comprovação da atividade rural, a parte autora 

apresentou, em juízo, o seguinte documento: declaração de união estável 

de 09/09/2010, declaração de exercício de atividade rural, carteira dos 

trabalhadores rurais emitida em 22/06/2013, recibos de pagamento do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Várzea Grand-MT (Id nº 

10868440), escritura pública de compra e venda de imóvel rural (Id nº 

10868484), e notas fiscais de compra de produtos utilizados na atividade 

rural. Assim, há um grande vácuo documental dentro do período de 

carência. Conforme CNIS apresentado pelo INSS constata-se que a autora 

exerceu atividade urbana no período de 07/01/1980 a 06/11/1980 e de 

02/01/1992 a 01/03/1993; bem como seu esposo também exerceu 

atividade urbana do período de 01/03/1997 a 05/12/2002; 06/10/2003 a 

26/11/2006; 06/10/2003 a 03/2006; 06/06/2007 a 02/2018. Deferida a 

produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte Autora e 

ouvidas às testemunhas. A parte autora em seu depoimento declarou ter 

65 anos, viveu em união estável 16 anos com o Sr. Jeremias Brandão de 

Carvalho, e divorciou faz um mês, mora há 08 anos no Sítio Dois Corações 

no Município de Nossa Senhora do Livramento – MT, onde cria gado, 

galinhas e peixes; disse que a terra tem 13 hectares e que paga por ano 

ao Governo; alegou que mora e trabalha no sítio, mas que o ex-marido 

trabalhava na empresa Zortea de pré-moldados e ia somente nos final de 

semana para o sítio; que foi diarista por um tempo. Afirmou à testemunha 

Aparecido Pereira de Souza, que tem 42 anos e mora em Várzea Grande; 

que conhece a autora desde os anos 90, que a autora morava em uma 

chácara, onde criava galinhas e tinha horta; depois comprou um Sítio 

financiado no Capão Bonito, onde ela planta mandioca, cria gado, bem 

como tem tanque com peixes; que a autora mora sozinha no sítio e o 

marido mora na cidade. A testemunha Zenito José Romão, que conhece a 

autora desde 2010, do projeto de assentamento do Capão Bonito no 

Município de Nossa Senhora do Livramento; a autora mora sozinha, mas 

tem uma pessoa que ajuda ela as vezes; que a autora cria vacas, 

galinhas, porcos e peixes, também planta hortaliças. Analisando o 

conjunto probatório, tenho que não há início de prova material apta a 

ensejar o reconhecimento de efetivo labor rural no período alegado. 

Verifico da certidão de união estável onde consta a profissão do autor 

como produtor rural, contudo a data da certidão foi em 09/11/2010, 

declarando a união estável há 09 anos (desde 2001), um grande vácuo 

documental dentro do período de carência. Lado outro, verifico do extrato 

do CNIS que a Autora possui alguns vínculos urbanos no período de 1980 

a 1993, bem como desde 1997 até esta data o cônjuge da Autora possui 

vários vínculos urbanos conforme acima mencionado, não existindo 

comprovação do trabalho rural, o que é corroborado pelas provas 

testemunhais. Destarte, a respeito dos documento acostados com a inicial 

comprovarem que a autora é proprietária de área rural, por si só não é 

suficiente para a comprovação da atividade rural no período de carência 

exigido, considerando ainda, que o cônjuge da autora trabalha na cidade 

durante a semana e aos finais de semana vai para o sítio da Autora. O 

exercício de atividade urbana pelo cônjuge da autora afasta a 

admissibilidade de documentos que, em regra, são válidos como início de 

prova material do exercício de labor rural em regime de economia familiar 

pelo período correspondente à carência, portanto, não há como conceder 

a aposentadoria especial por idade pleiteada. Destarte, não comprovado o 

exercício da atividade rural alegada, pelo prazo de 162 meses, até período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do 

requisito etário, não cabe a concessão do benefício pretendido, tornando 

imperiosa a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo 

improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de 

acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no 

art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de ulterior despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002444-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA 

GRANDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

impetrado por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

VÁRZEA GRANDE-MT contra ato coator praticado por LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS, alegando que Maria Rosaine Toledo Rosa Ribeiro, Clóvis 

Gonçalves de Campos e Carlino Campos Neto foram eleitos como parte da 

diretoria do SIMVAG, como presidente, secretário geral e secretário de 

política sindical, respectivamente. Salienta, que os três servidores já 

haviam cumprido dois mandatos no sindicato, não sendo concedidos o 

terceiro mandato em razão da vedação do art. 107, §2º do Estatuto do 

Servidor Público de Várzea Grande-MT. Assevera que tal dispositivo vai 

na contramão das disposições constitucionais e demais leis inerentes, 

alegando a inconstitucionalidade no que tange a limitação de renovação do 

mandato classista. Finaliza, requerendo a concessão da liminar para que a 

autoridade coatora suspenda a eficácia do §2º, artigo 107, do Estatuto do 

Servidor Público de Várzea Grande, concedendo a licença para 

desempenho de mandato classista remunerado aos servidores acima 

mencionados, com a concessão definitiva, com apoio, nos documentos 

anexados. A liminar foi concedida. A impetrada manifestou pela ausência 

de ilegalidade no ato praticado pelo impetrado, agindo amparado por lei 

municipal requerendo a improcedência da presente ação. Contudo, verifico 

da certidão id 13082933, que houve decurso de prazo sem que a 

impetrada houvesse se manifestado. Instado a manifestar, o Ministério 

Público emitiu parecer pugnando pelo deferimento do writ. É o relatório. 

Decido. Nos termos da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerçam. Além disso, o mandado de 

segurança presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade 

impetrada, lesivo a direito líquido e certo da impetrante. No caso em tela, o 

ato apontado como ilegal foi a negativa do pedido de licença para 

desempenho de mandato classista, sob o fundamento da impossibilidade 

da concessão para o terceiro mandato, haja vista terem cumprido dois 

mandatos no Sindicado, sendo vedado pelo art. 107, §2º, do Estatuto do 

Servidor Público de Várzea Grande-MT, que prevê: “Art.107 – É 

assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato 

em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, 

sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da 

profissão, com a remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no 

art. 112, inciso VIII alínea i. §1.º - Somente poderão ser licenciados 

servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas 

entidades, até o máximo de 03 (três), por entidade. §2.º - A licença terá 

duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de 

reeleição, e por uma única vez.” Conforme já analisado, verifico que a 

alegada restrição de afastamento remunerado teria semelhança com o §2º 

do artigo 92 da Lei 8.112/1990, o qual não mais subsiste, uma vez que 

houve modificação pela Lei nº 12.998/2014 extirpando a limitação à licença 

que antes havia. Com essas considerações, há que se verificar se o 

mencionado dispositivo da Lei Municipal viola ou não o disposto no art. 

133, da Constituição Estadual: “Art. 133 Quando no exercício do mandato 

eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de 
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categoria profissional de membros da Administração Pública, será 

colocado à disposição da entidade, desde que: I – seja solicitado e não 

ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um 

mínimo de mil representados; II – seja solicitado e não ultrapasse o limite de 

um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de 

trezentos representados.” Dessa feita, entendo, que há violação ao 

dispositivo constitucional mencionado, pois restringe a atividade quanto ao 

número de eleições afrontando, de forma direta, ao princípio da livre 

associação sindical. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CONDIÇÕES DA AÇÃO – LEGITIMAÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO NA DEFESA DE SUBSTITUÍDO ELEITO 

PARA MANDATO CLASSISTA – FUNDAMENTO JURÍDICO DA CAUSA DE 

PEDIR VÁLIDA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – LICENÇA PARA 

DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA – PRORROGAÇÃO SUCESSIVA 

EM REELEIÇÃO – PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES – CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 03/2000 – POSSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em exame das 

condições da ação, pode o sindicato figurar como legitimado extraordinário 

na defesa de interesses de um de seus substituídos, eleito para exercício 

de mandato que represente os interesses da categoria, bem como é 

possível o pedido cuja validade dos fundamentos jurídicos está ligada ao 

mérito do feito. 2. A intelecção dos artigos 133 da Constituição Estadual e 

71 da Lei Complementar Municipal 03/2000 garantem o licenciamento ao 

servidor público municipal de suas atividades para o desempenho de 

mandato classista para o qual se sagrara vencedor pelo voto de seus 

correligionários. 3. Não se aplica a regra geral contida no artigo 101, § 2º 

da Lei Municipal 1.752/1990, o qual estipula limite, de questionável 

constitucionalidade, para fins de obtenção de licença no exercício de 

mandato sindical em caso de reeleição, porquanto a lei complementar local 

da carreira dos profissionais da educação infantil e fundamental da rede 

municipal de ensino (LC nº 03/00) disciplinou do tema de modo contrário, 

prevalecendo a regra especial.” (Apelação / Remessa Necessária 

168518/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 

29/07/2016) Diante das considerações acima, a norma municipal que limita 

prorrogação do afastamento do servidor público para exercício de 

mandato eletivo sindical, restringe injustificadamente à ampla liberdade e 

autonomia sindical, tratando-se assim de interferência desarrazoada na 

organização do sindicato. Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 

5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale 

dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA para 

conceder aos impetrantes, ora servidores eleitos, a licença para 

desempenho de mandato classista remunerado, tornando definitiva a 

liminar deferida. Por conseguinte, extingo o feito com base no art. 487, 

inciso I, do CPC. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da 

sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, 

à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 

1.010 do CPC. Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006645-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de Pensão por Morte rural. Devidamente citada, a parte contrária 

apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Apresentada réplica à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. É o relatório. 

Decido. Pleiteia a parte Requerente a concessão do benefício de pensão 

por morte de trabalhador rural ante o falecimento de seu genitor. O 

benefício de pensão por morte pressupõe: a) o evento morte; b) a 

comprovação da qualidade de dependente; c) a qualidade de segurado do 

pretenso instituidor, ao tempo do óbito (art. 74 da Lei 8.213/91). O evento 

morte está comprovado pela certidão de óbito e bem assim a qualidade de 

dependente da parte Requerente (menor - filho) em relação ao “de cujus”, 

mas não está demonstrado nos autos que ele mantinha qualidade de 

segurado especial quando veio a óbito. Conforme a certidão de óbito (Id nº 

9647119), o falecido possuía a profissão de encanador. Nos termos do 

art. 26, da Lei 8.213/91, a pensão por morte não depende de carência. 

Contudo, é necessário que se prove a qualidade de segurado do “de 

cujus” quando foi a óbito. Foram apresentados os seguintes documentos: 

certidão de nascimento do Autor (menor), comprovante de histórico 

escolar (menor), contrato de comodato em nome de Carlos Mendes e 

Lurdes Franco Mendes, Certidão de nascimento e de óbito do “de cujus”, 

histórico escolar da Autora (genitora do menor), bem como diversos 

documentos dos pais da Autora e do “de cujus”. Apesar dos documentos 

acostados no intuito de comprovar a existência de início de prova material 

do trabalho rural, não foi capaz de corroborar a qualidade de segurado 

especial rural do instituidor. Extrai-se da certidão de óbito do Senhor Jean 

Carlos de Oliveira, que ele era encanador. Destaco que os depoimentos da 

autora e das testemunhas foram frágeis, não servindo para corroborar o 

início de prova material anexada aos autos, o qual transcrevo, que 

considero importante para o deslinde da ação: Em depoimento pessoal a 

representante do autor alega que o “de cujus” faleceu devido uma 

pneumonia seguida de cirrose; que vinha pra cidade trabalhar e o filho 

ficava no sítio; que o falecido plantava roça e criava galinha, e que o sítio 

que trabalhava era da mãe dele; que hoje mora na cidade e os filhos 

moram no sítio com a avó paterna; que sempre conviveu com o falecido e 

que ele nunca saiu da zona rural. A testemunha, Benedito Sebastião de 

Jesus declarou que mora no Município de Nossa Senhora do Livramento; 

que o falecido teve dois filhos com a Sra. Lurdes, e ele trabalhava na 

lavoura e a Sra. Lurdes trabalhava na cidade; não soube dizer o tamanho 

que tinha a roça do falecido; que as crianças moram com a avó até hoje. A 

testemunha, Leonardo Ferreira de Jesus declarou que mora no Município 

de Nossa Senhora do Livramento; que o falecido trabalhava na roça dos 

pais, plantando banana e mandioca, mas não soube dizer o tamanho da 

roça que ele tinha; que o falecido morava na Comunidade Capão Bonito e 

tinha filhos; que os ainda moram no Capão Bonito. A testemunha José Simi 

Simião de Oliveira declarou que mora no Capão Bonito há uns 30 anos; 

que conheceu o falecido e que ele trabalhava na roça como lavrador; que 

a Sra. Lurdes veio ficar um tempo em Cuiabá, mas que “de cujus” e seus 

filhos ficaram no sítio; que o falecido plantava roça no sítio dos seus pais; 

que os filhos sempre moraram em Capão Bonito, zona rural; o falecido 

nunca saiu da zona rural. Nesse sentido, a jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

RURÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. 

AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA INIDÔNEA. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL INFIRMADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES 

DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM 

BASE UNICAMENTE NA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. Não se prestam como necessário início razoável de prova 

material do labor rural documentos confeccionados em momento próximo 

ao ajuizamento da ação ou ao implemento do requisito etário, em especial 

quando não encontram sintonia com o conjunto probatório dos autos. 2. 

Não é admissível o reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

rural em prova exclusivamente testemunhal. 3. Considerado o caráter 

social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera efeitos 

secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a 

renovação do pedido, ante novas circunstâncias ou novas provas. 

Precedentes. 4. Apelação a que se nega provimento.” (AC 

0019721-30.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.638 de 

14/01/2015). Assinalo, ainda, que verificando da documentação acostada 

aos autos pelo Requerido, constato que a autora possui vários vínculos 

urbanos conforme CNIS anexados e corroborado pela mesma em seu 

depoimento. Desse modo, das documentações acostadas aos autos, não 

ficou comprovada qualidade de trabalhador rural de Jean Carlos de 
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Oliveira, necessária para a concessão do benefício pleiteado. Diante do 

exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da 

causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o 

disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Havendo recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 

3º, do art. 1.010 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, independentemente de ulterior despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007615-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA CANELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA DA SILVA DIAMANTE OAB - 432.431.261-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente 

informado no processo, conforme informado pelos requeridos. Em 

seguida, aportou o pedido de extinção formulado pela Defensoria. Diante 

do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de 

carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso IX do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003152-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILENE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

FLAVIA OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente 

informado no processo, conforme informado id 14839812. Diante do 

exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de 

carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso IX do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003588-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIDE DA SILVA (AUTOR(A))

WANDERSON GERRI DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente 

informado no processo, conforme informado id 14843138. Diante do 

exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de 

carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso IX do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003309-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA AGOSTINI DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente 

informado no processo, conforme informado id 14842828. Diante do 

exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de 

carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso IX do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005573-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por 

Invalidez, onde a parte Autora narra a incapacidade laborativa. 

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. Apresentada réplica à 

contestação. Apresentado o laudo pericial, apenas a parte autora 

manifestou-se perante o mesmo, conforme certidão juntada aos autos, 

quedando-se inerte a parte requerida. É o breve relato. Decido. A 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença exige a 

comprovação do preenchimento simultâneo de requisitos essenciais: 

prova da condição de segurado e sua manutenção à época do 

requerimento do benefício; carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

demonstração de que a doença incapacitante não seja pré-existente à 

filiação do segurado no RGPS, exceto nos casos de progressão e 

agravamento; incapacidade laborativa temporária por período superior a 

15 dias. Já para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

os 03 (três) primeiros requisitos são os mesmos, mas a incapacidade 

deve ser total e permanente e insuscetível de reabilitação para atividade 

diversa que garanta a sobrevivência. E na hipótese de auxílio-acidente, o 

art. 86 da Lei nº 8.213/91, estabelece que o benefício será concedido, 

como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. A qualidade de segurado encontra-se devidamente comprovada. 

O laudo médico pericial atesta que a parte Autora apresenta diagnóstico, 

de fratura em sua coluna lombar (L3) e doença degenerativa (abaulamento 

de disco com comprometimento radicular; sendo a parte autora incapaz de 

forma permanente e parcial, de executar de maneira habitual as atividades 

que exijam esforço físico de forma acentuada, como aquelas que exercia 

antes da ocorrência do acidente4; tal patologia é passível de tratamento, 

podendo haver reabilitação da parte caso tenha um acompanhamento 

profissional, afastando a possibilidade de aposentadoria por invalidez. 

Diante do exposto, é nítido que a parte requerente não apresenta sequelas 

que a tornem inapta para as atividades laborais de forma genérica. 

Devendo haver uma realocação das funções por ora desempenhadas. 

Portanto, postula-se que o benefício legalmente previsto para a situação 

descrita, então, é o auxílio-doença. Frise-se que a parte Autora nasceu 

em 16/05/1974 (44 anos), não tendo, assim, idade avançada, o que 

poderia legitimar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

ainda que a incapacidade parcial e permanente, pela probabilidade de ser 
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reinserido no mercado de trabalho. Tratando-se de auxílio-doença, com 

base no princípio da razoabilidade e para se evitar pagamento de benefício 

por tempo indeterminado em virtude de decisão judicial, o que acarretaria 

prejuízo indevido ao erário e enriquecimento sem causa da parte Autora, 

bem como considerando as conclusões periciais, deverá o INSS 

providenciar o necessário à inclusão da parte Autora em seu programa de 

reabilitação profissional. A autarquia Ré, assim, pode e deve acompanhar 

a situação do beneficiário, para verificar se correu a persistência ou a 

modificação da incapacidade utilizada como fundamento da concessão. 

Por sua vez, o beneficiário deve atender às convocações periódicas do 

INSS para a realização de perícias, ou justificar eventual ausência, sob 

pena de cessação do benefício. Por outro lado, o INSS fica autorizado a 

realizar os atos de controle da persistência da situação de incapacidade, 

devendo o aludido controle ter como ponto de partida o laudo realizado 

nestes autos e a análise feita na decisão judicial. Vale dizer que a 

persistência da situação descrita nestes autos implica a manutenção do 

benefício, até que a parte Autora seja eventualmente reabilitada para o 

mercado de trabalho. Em atenção aos §§ 8º e 9º do artigo 60 da Lei nº 

8.213/91, incluídos pela Lei nº 13.457 de 2017, não sendo possível, com 

base no laudo pericial, a fixação de prazo para a duração do benefício, em 

princípio ficará este ativo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos 

termos da aludida legislação. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente, em parte, o 

pedido inicial, para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença NB 

6123440199, com duração de 120 (cento e vinte dias), contados a partir 

da data desta sentença, sendo certo que a parte Autora poderá requerer 

junto ao INSS a prorrogação do benefício antes do término desse prazo, 

se permanecer inapta para o trabalho; pagar os atrasados do 

auxílio-doença desde o dia seguinte à DCB do NB 6123440199, até o 

efetivo restabelecimento do benefício; deve a parte Autora se submeter 

aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei nº 8.213/91, sob pena de 

suspensão do benefício. Em se tratando de verba alimentar e porque 

fortes os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado, concedo a tutela provisória de urgência, 

determinando ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o 

benefício (art. 300 do CPC). Sirva a presente de Ofício ao representante 

da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de Atendimento de 

Demandas Judiciais do INSS), para implementação do benefício de 

auxílio-doença, instrumentalizando-o com os documentos necessários. A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento e juros de mora a partir 

da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros 

de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a 

parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em 

relação aos honorários advocatícios, a despeito da iliquidez do débito 

(NCPC, art. 85, § 4º, inc. II), fixo no percentual mínimo sobre valor da 

condenação (NCPC, art. 85, § 3º), a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 

as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I a V). Deixo de 

determinar a incidência de tal verba sobre as prestações vencidas após a 

sentença (Súmula 111 do STJ). No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, I 

(1.000 salários mínimos de condenação para a União e as respectivas 

autarquias e fundações de direito público) do NCPC. Transitada em julgado 

a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a 

sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004017-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES FERNANDES OAB - MS22585 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por Felipe Gomes Fernandes em face da autoridade apontada como 

coatora a Sra. Prefeita do Município de Várzea Grande. Pretende a parte 

Impetrante que seja determinada sua imediata nomeação, em caráter 

efetivo, para o cargo de advogado, vez que aprovado na 4ª posição 

dentro das 08 vagas ofertadas no certame 02/2017, de 27 de novembro 

de 2017. Postergada a liminar, em seguida foi notificada a autoridade 

coatora a qual prestou informações requerendo a denegação da ordem. A 

liminar foi indeferida. Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pela 

denegação da ordem. É o relatório. Fundamento. Decido. Nos termos da 

Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerçam. Além disso, o mandado de segurança presta-se à correção de 

ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e 

certo da impetrante. Verifico que, o presente remédio constitucional visa 

obrigar ao impetrado a realizar a convocação e nomeação do impetrante 

para o cargo de técnico de desenvolvimento econômico e Social – perfil 

advogado, o qual foi aprovado em 4º lugar. Contudo, a impetrante ao 

realizar a sua inscrição para o certame não observou o que o item 16.4 do 

mencionado edital, cuja redação: “16. DA HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO 

16.1. […]. 16.4. A classificação final no concurso público não assegura ao 

candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a 

expectativa de contratação segundo a rigorosa ordem classificatória, 

ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, à 

necessidade e possibilidade financeira da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande. 16.5. […].” Assim, constato que o impetrante ficou classificado 

dentro do número de vagas, contudo, tal fato não implica a sua 

convocação e nomeação imediata, pois, como prevê no item 16.4, fica a 

concretização condicionada ao interesse, à necessidade e a possibilidade 

financeira da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Desta maneira, o 

concurso público tem por característica a isonomia e transparência das 

relações estatais diante dos particulares, através de critérios objetivos e 

meritocráticos afixados ao edital e vinculando a administração nos seus 

critérios de correção, segundo o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório. Não obstante o Poder Judiciário não poder adentrar no 

mérito das questões, fazendo as vezes da Banca Examinadora do 

concurso, cabe ao Judiciário, face ao princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição, apreciar a legalidade da aplicação das normas atinentes ao 

certame. Além disso, o exame do direito pretendido (nomeação em cargo 

público, a partir de aprovação em certame com prazo de validade ainda 

não expirado) tem merecido debates intensos nos Tribunais pátrios e 

também nesta Corte, o que reforça a impossibilidade de reconhecer, de 

pronto, a plausibilidade do direito, mesmo porque a regra geral, em termos 

de concurso público, é que somente a aprovação dentro do número de 

vagas previstas no edital do certame gera direito subjetivo de nomeação 

ao candidato, competindo à Administração, porém, garantir a efetivação de 

tal direito, dentro de seus critérios de oportunidade e discricionariedade, 

no prazo de validade do certame, não sendo possível, por enquanto, a 

pretendida intervenção do Judiciário, já que o próprio edital previu a 

contratação segundo a rigorosa ordem classificatória, aliado ao interesse, 

necessidade e possibilidade financeira do ente municipal, circunstância 

que merecerá exame mais detido quando do enfrentamento definitivo do 

mérito. Isto posto e tudo o mais que dos autos consta, denego a 

segurança pleiteada. Por consequência, julgo o processo extinto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Oficie-se a autoridade coatora da 

prolação desta sentença. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII 

da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade 

da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do pagamento das 
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custas processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, 

a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de 

agosto de 2009. Havendo recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 

3º, do art. 1.010 do CPC. Transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 301660 Nr: 22424-33.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILIO RIBEIRO PARAGUASSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 9.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741

 Vistos.

 Recebo a exceção de pré-executividade em seus precisos termos, 

ordenando seja intimada a parte contrária para, querendo, impugná-la no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344527 Nr: 11524-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACYR MARQUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ouça-se a parte autora acerca da petição e documentos retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Decorrido esse prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 353286 Nr: 18198-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMINI PROJETOS, INCORPORAÇOES E CONSTRUÇOES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199, JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO BRANDOLINI - 

OAB:6746, TATIANE BATISTA MELO COSTA - OAB:8351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da decisão de fl. 233: 

"Vistos. Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o acordo 

de fls. 217-219. Cumprida a avença e comprovada nos autos a quitação, 

conclusos para extinção por pagamento. Determino, ainda, a suspensão 

do feito, devendo os autos aguardar em secretaria até o cumprimento 

final. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 447240 Nr: 10545-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADORA XAVIER FONSECA 

CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11508/MT

 Vistos.

 Com fulcro no § 3º do art. 1.010, do CPC, determino sejam remetidos os 

autos à instância superior para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 267428 Nr: 6198-84.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORENTINA CARMEM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a 

contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do art. 437, 

§1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 253359 Nr: 12114-36.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA MURILO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Rodrigo Téofilo de 

Carvalho - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se novamente a autora, sob pena de extinção por cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 342152 Nr: 9640-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA TAMIKO TOKASHIKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o ente público estadual concordou 

tacitamente com a proposta, juntando documentos.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), ficando, assim, homologada a proposta de fls. 

414-415, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, determino seja intimado o ente público municipal para o 

depósito integral do valor, bem como para juntar aos autos os documentos 

solicitados pelo Sr. Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, 

transfira-se 50% (cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. 

Perito, intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início 

dos trabalhos periciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330698 Nr: 26991-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACILENE DA SILVA FERREIRA, ANISIO BARBOSA DO 

NASCIMENTO, BERNADETH FORTES GOMES, BENEDITA PEREIRA LEITE, 

EDJANE GOMES DA SILVA, CATARINA LEMES DE MORAES, LUIZ 

CARLOS DIAS DE ARRUDA, HELENA GRAZIELA BARBIERO AMARAL, 

MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE FERREIRA, MARIA SEBASTIANA DA 

SILVA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, JAIRO JOAO PASQUALOTTO - OAB:3569-B/MT, 

MARCIA NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria n. 678/2017-PRES, em que determina ponto 

facultativo no dia 1/11/2018, impulsiono estes autos na forma estabelecida 

pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da 

NOVA DATA para realização da perícia contábil, redesignada para o dia 

8/11/2018 às 17h, na sala de convivência do Fórum da Comarca de 

Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 389581 Nr: 5107-17.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Miranda Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Depois de nomeado perito judicial, a fazenda pública estadual requer a 

extinção da execução por liquidação valor zero, ao argumento de que 

houve reestruturação da carreira do cargo ocupado pelo exequente, 

inexistindo perda salarial a ser apurada.

 Cumpre, pois, esclarecer que não há se falar em rediscussão do direito 

do autor à recomposição salarial, vez que esse direito já restou 

devidamente reconhecido na sentença e no acórdão, estando preclusa a 

matéria.

 Assim, indefiro o pedido e determino o cumprimento do que se ordenou na 

decisão de fl. 141-v.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 414312 Nr: 19042-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIA FATIMA DE QUEIROZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. BENTO 

CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, para realização de 

perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda 

salarial por parte da servidora, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 447032 Nr: 10440-13.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SANTOS GUIM, MARILEI DE CAMPOS 

GONÇALVES SOUZA, JOÃO MESSIAS SANTOS BARROS, NILVA 

SOLANGE GRACIOLI FELIX, MIRIAN APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FELIX - 

OAB:12004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, não há se falar em 

implantação do percentual de 11,98% pretendido pela parte exequente. 

Pelo que, indefiro o pedido.

 Outrossim, nos termos do art. 475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução 

deverá ser processada pelo rito do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. 

Desse modo, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE MORAIS, Contador CRC/MT 

019162/O, para realização de perícia contábil, a fim de se comprovar 

inequivocamente a alegada perda salarial por parte dos servidores, com 

base nos dados e documentos apresentados nos autos, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 441255 Nr: 7416-74.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI ALDEMIR BALBUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES - OAB:MT 

19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o GERSON FANAIA 

PEREIRA – CRC/MT 008440-007, para realização de perícia contábil, a fim 

de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte do 

servidor, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.
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Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 501274 Nr: 14403-92.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON DE NOVAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22685-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora acerca do recurso retro para, querendo, a 

presentar suas contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo com ou 

sem manifestação, à instância superior para os devidos fins.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 556947 Nr: 18514-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GNDJ, APN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido, concedendo a tutela específica 

pleiteada, a fim de ordenar aos requeridos que providenciem à requerente 

o procedimento cirúrgico descrito na inicial e na documentação médica 

anexa, inclusive com leito em UTI e TFD, caso seja necessário, em rede 

pública de saúde, a fim de garantir-lhe o tratamento necessário.Instrua-se 

o mandado a ser expedido com a contra-fé do pedido, a documentação 

relacionada à solicitação médica (exames, laudos, receituários, pedidos de 

internação etc.), a fim de permitir melhor compreensão por parte dos 

responsáveis pelo cumprimento, servindo a presente decisão como 

mandado.Intimem-se os responsáveis jurídico e administrativo da Central 

de Regulação do Estado de Mato Grosso, ambos com endereço situado no 

Setor de Apoio Judicial – na Sede da Secretaria de Estado de Saúde – 

localizada no Centro Político Administrativo – CPA, Rua D, Quadra 12, Lote 

02, Bloco 05, em Cuiabá/MT, para que, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, prestem informações sobre a situação da paciente, a fim de saber 

se esta já foi submetida ou não à regulação médica, e informem, em caso 

positivo, a identificação do prestador do serviço (médico, hospital, clínica 

etc.) contratado pela Administração Pública para aquela providência 

específica, com vistas à responsabilização civil, administrativa e 

penal.Cumprida a liminar, citem-se os réus para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal (art. 335 c/c art. 183, CPC). Apresentadas as 

contestações e alegando-se nestas qualquer das matérias previstas no 

art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, 

CPC).Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do 

CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331873 Nr: 618-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Expeça-se alvará para levantamento dos valores das Requisições de 

Pequeno Valor tão logo informada a conta da parte exequente para 

crédito, devendo esta ser intimada para fazê-lo, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380852 Nr: 27399-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANTANA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO SANTANA BOTELHO, Cpf: 

14272385100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 596,71 (Quinhentos e noventa e seis reais e 

setenta e um centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247925 Nr: 7642-89.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, manifeste sobre a 

impugnação de fls. 208/214, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 493862 Nr: 10382-73.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ÂNGELA MARINA DE CARVALHO, FABIANO COSTA 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ouça-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, conclusos.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 384697 Nr: 1850-81.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMAT ENGENHARIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.449 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT-5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 Vistos.

 Ouça-se a parte ré acerca do teor da petição retro, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos.

 Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 309243 Nr: 5237-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LEME LTDA - ME, 

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono os autos para que seja intimada as partes acerca da 

perícia, qual seja: dia 21/11/2018, às 14:30h, a ser realizada no imóvel 

objeto da lide, localizado na Av. Dom Orlando Chaves, 49, Bairro Ponte 

Nova em Várzea Grande-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 239979 Nr: 1361-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Muniz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:OAB/TO 2757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Certifique-se a Senhora Gestora o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, manifestem-se as partes requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 325362 Nr: 21752-88.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDELARIA DA SILVA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, Giselia Silva Rocha - OAB:14241, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora para requerer o que 

de direito.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 447997 Nr: 10923-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARQUE BOABAID, JOSE 

EDMILSON PIRES DOS SANTOS, EDERVALDO FREIRE, MARCOS 

AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, HELBERT DE FRANÇA SILVA, 

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, RONI JOSÉ BATISTA, DIEGO 

SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13945/MT, CLEOMAR FERREIRA DA SILVA - OAB:15495-B, 

HERNAN ESCUDERO GUTIERRES - OAB:4344/A, HEUDER LIMA DE ASSIS 

- OAB:20006/O, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:MT 15.304, mackson douglas boabaid de souza - OAB:20201/0

 VISTOS ETC.

A defesa do réu Helbert de França Silva, por meio da peça de fls. 

2797/2799, requer permissão de saída do estabelecimento prisional para 

se submeter à inspeção de saúde, que poderá ser realizada entre as 

datas de 22 a 26 de outubro do corrente ano, bem como avaliação de 

desempenho físico, nos dias 8 e 9 de novembro próximo, visando a 

promoção da carreira na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em cota encartada às fls. 2827, o Ministério Público manifestou-se pelo 

indeferimento do pedido.

É o breve relato.

 DECIDO.

O pedido veiculado pela defesa do réu Helbert de França Silva não 

comporta deferimento.

Com efeito, o réu está sob custódia, o que, consequentemente, lhe priva 

do pleno exercício dos atos da vida civil.

Ademais, o pedido formulado pelo acusado não encontra respaldo na Lei 

de Execuções Penais, uma vez que a permissão de saída poderá ser 

concedida tão somente nos casos previstos nos incisos I e II do artigo 120 

da referida lei, sendo o rol taxativo, inclusive.

Outrossim, a saída temporária prevista no art. 22 da LEP destina-se a 

condenados que cumprem pena em regime semiaberto, não sendo este o 

caso do acusado, que encontra-se preso preventivamente.

De outra feita, o deferimento do pleito resultaria em tratamento privilegiado 

que não deve ser admitido.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de permissão de saída veiculado 

pela defesa do réu Helbert de França Silva na peça de fls. 2797/2799.

Ciência à defesa do referido acusado.

Após, retornem os autos em conclusão para ordenação do procedimento.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 394350 Nr: 7989-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT

 Intimar Doutor Francisco Anis Faiad OAB/MT 3520, defensor de Evanildo 

Laurindo da Silva, para que no prazo legal manifeste sobre o endereço 

das demais testumnhas ausentes.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280868 Nr: 24797-71.2011.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS MICHAEL FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JARBAS MICHAEL FERREIRA DE 

OLIVEIRA, Cpf: 02310999164, Rg: 18599435, Filiação: Altilhiano Souza de 

Oliveira e Nilzete Ferreira de Oliveira, data de nascimento: 10/02/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), autonomo, Telefone 

9254-2538. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Jarbas Michael Ferreira de Oliveira, acima 

qualificado, para comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 

22/11/2018 às 13h30min, quando será julgada pelo Egrégio Tribunal do Júri 

Popular da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo comparecer com 30 

(trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a 

sessão de julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Determino o julgamento para a 

próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo 

a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na 

preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ.Int.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC). c) Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 451181 Nr: 12407-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO DE CARVALHO PEREIRA, 

JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO 

LIMA, HELBERT DE FRANÇA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:OAB/MT 4344-A, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB: 3.878/AC, RAYHANA SAYWRE TADA ROJAS - 

OAB:OAB/MT 19568, RODRIGO GERALDO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 9098

 VISTOS ETC. (...)Às fls. 1440/1442, o réu Luiz Henrique de Melo Lobo 

Lima requereu autorização para comparecer ao local de votação nas 

eleições gerais do 2º turno, sob a alegação de que, não obstante esteja 

preso provisoriamente, não possui condenação penal transitada em 

julgado em seu favor, bem como não estão suspensos os seus direitos 

políticos.Todavia, não obstante o seu direito ao voto, o réu não comprovou 

a sua condição de eleitor e tampouco indicou o seu local de votação, o 

qual poderia ser facilmente identificado por meio da cópia do seu título 

eleitoral, que não foi providenciado, para que fosse determinada a sua 

escolta.Ademais, o acusado também não trouxe aos autos comprovante 

de que haverá escolta disponível pelo 4º Batalhão da Polícia Militar de 

Várzea Grande, local onde encontra-se recluso, o que contribui para o 

indeferimento do pedido, máxime porque as forças de segurança estarão 

mobilizadas para atendimento do pleito eleitoral.Desse modo, INDEFIRO o 

pedido formulado pelo réu Luiz Henrique de Melo Lobo Lima às fls. 

1440/1442. (...) .Ciência à defesa do acusado Luiz Henrique de Melo Lobo 

Lima.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 439966 Nr: 6774-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY DE ANUNCIAÇÃO RIBEIRO 

JURUMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 VISTOS ETC.

Em prestígio ao contraditório e à ampla defesa e considerando que as 

testemunhas comparecerão indepentemente de intimação, DEFIRO o 

pedido de substituição de testemunhas de fls. 279.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 460851 Nr: 16894-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK JHONNAS FERREIRA SILVA, HIGOR DIAS 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Nogueira 

Nicolino - OAB:

 Intimar o advogado Pedro Paulo Nogueira Nicolino (OAB/MT nº 8941), 

defensor do acusado Higor Dias de Freitas, para que apresente o rol de 

testemunha na fase do art. 422 bem como tomar ciência dos documentos 

juntados de fls 358/376.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 501622 Nr: 14595-25.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADC, EPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANILSON MIGUEL DE 

SOUZA AMORIM - OAB:24800/O, Makeiby Fonseca - OAB:24453

 Intimar Doutora Evanilson Miguel de Souza Amorim OAB/MT 24.800-O, 

defensor de Alexsandro Alves da Costa, para que tome conhecimento da 

sentença de pronuncia a seguir transcrita: (...)Vistos etc... Feitas essas 

considerações, pois presentes os requisitos mínimos para a admissão da 

imputação constante da denúncia, PRONUNCIO Alexsandro Alves da 

Costa, qual. nos autos, com fundamento no art. 413, do CPP, como incurso 

nas sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV, c.c. 29, caput, do Código Penal, 

por duas vezes, para que se submeta a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, 

desta Comarca.

O pronunciado aguardará o julgamento e eventual recurso preso, 

conforme fundamentos já apontados no decreto anterior e nas reiteradas 

decisões que indeferiram o pleito de revogação da prisão preventiva ou 

concessão de liberdade provisória (pp. 245/246, 327/329, 379/382 e 

391/392), renovada agora na pronúncia a necessidade de garantir a 

ordem pública e a instrução criminal, pois bem delineada nos autos a 

existência de periculosidade objetiva do réu, ao ser sopesada a sua 

conduta descrita na denúncia, em que supostamente há a pratica de dois 

homicídios em vingança por briga entre turmas, tudo ao lado das 

considerações de que a prisão é necessária para que seja realizado um 

julgamento sem interferência do réu.Ademais, em relação a eventual 

excesso de prazo, destaca-se que nos termos da súmula 52 do STJ não 

há que se falar em excesso de prazo na prisão quando se finaliza a 

instrução criminal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal no caso em 

concreto.P. R. I.Várzea Grande, 17 de outubro de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 216636 Nr: 12047-42.2008.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN MARIANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHONATHAN MARIANO FERREIRA, Rg: 

1955501-6, Filiação: Francisco Ferreira e Inês Nunes Mariano Ferreira, 

data de nascimento: 26/04/1990, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, 

solteiro(a), serralheiro metalúrgico, Telefone 9606-3041. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Jhonathan Mariano Ferreira, acima 

qualificado, para comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 

21/11/2018 às 13h30min, quando será julgada pelo Egrégio Tribunal do Júri 

Popular da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo comparecer com 30 

(trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a 

sessão de julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Determino o julgamento para a 

próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo 

a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na 

preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ.Int.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC). c) Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2018

Murilo Moura Mesquita Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 467019 Nr: 19735-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYS ROBERTO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18.337

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Alys Roberto Lima da Silva Filiação: José Roberto 

Leandro da Silva e Cleonice Lima Coelho da Silva, data de nascimento: 

16/01/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de 

produção, Endereço: Rua Sebastião dos Anjos, Bairro: Alameda, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O RÉU FOI DENUNCIADO NAS PENAS DO ARTIGO 157, 

§2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO 

QUE DISPÕE O ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL E EM CONCURSO 

MATERIAL, COMO DISPÕES O ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL, COM O 

ARTIGO 15, DA LEI Nº 10.826/2003.

Decisão/Despacho:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas penas 

do art. 157, § 2º, I e II, do CP, ALYS ROBERTO LIMA DA SILVA, brasileiro, 

filho de Cleonice Lima Coelho da Silva e José Roberto Leandro da Silva, 

nascido aos 16/01/1997, natural de Cuiabá/MT e, com fundamento no 

disposto no art.386, VII, do CPP, o ABSOLVO, no que tange a acusação 

da prática do crime descrito no art. 15, da Lei nº 10.826/2003.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre sua conduta social a nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Referente a culpabilidade do Réu, observo que esta se mostra normal para 

o tipo.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de 

arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa das vítimas, pois 

não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença 

de duas pessoas com uma arma apontada para si.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime são consideradas normais.

Assim, observadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 

(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Não há agravantes a serem consideradas.

O Réu confessou, ainda que de maneira abrandada a sua conduta e era 

menor de 21 anos à época do crime, razão pela qual atenuo a pena em 06 

(seis) meses, restando, assim, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, II, do artigo 157, do CP, aumento a pena em 

1/3 (um terço), remanescendo, assim, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, 

pois, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 

(doze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento das custas processuais. O valor 

apreendido à fls. 31 deverá ser abatido valor destas.

Considerando que o termo de apreensão de fls. 24 informa a apreensão 

da motocicleta e o ofício de fls. 47 não a encaminha para este Juízo, 

oficie-se à Delegacia de origem para que informe a destinação dada ao 

referido veículo. Após, expeça-se o necessário para sua devolução.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 467119 Nr: 19786-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES DOS SANTOS CABRAL, 

MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLO FARES ABINADER 

NETO - Defensor - OAB:, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9.862/MT, 

WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6.610

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Marcos Antonio da Silva Almeida, Cpf: 06464594141, 

Rg: 25441043 SSP MT Filiação: Antonio Marcos Rosa Almeida e Marcia 

Cristina Coelho da Silva, data de nascimento: 08/06/1998, brasileiro(a), 
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natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Rondonópolis, Qd. 20, N° 

14, Bairro: Novo Mato Grosso, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:1. PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA.

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

2. PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, EFETUAR O PAGAMENTO DA CUSTA 

JUDICIÁRIA, no valor de R$ 275,58 (duzentos e setenta e cinco reais e 

cinquenta e oito centavos), conforme cálculo de fls. 238, SOB PENA DE 

SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA 

ESTADUAL PARA A DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

BEM COMO DE LEVAR A PROTESTO, CONSOANTE PROVIMENTOS 

40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

Resumo da inicial:OS RÉUS FORAM DENUNCIADOS NAS PENAS DO ART. 

157, §2º, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES ENA FORMA DO ARTIGO 70, 

AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 157, 

§ 2º, I e II c/c art. 70, ambos do CP, ANDERSON ALVES DOS SANTOS 

CABRAL, brasileiro, filho de Edilaine Aparecida dos Santos e Jerson 

Neves Cabral, nascido em 05/08/1993, natural de Várzea Grande/MT e 

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA ALMEIDA, brasileiro, filho de Márcia Cristina 

Coelho da Silva e Antônio Marcos Rosa Almeida, nascido em 08/06/1998, 

natural de Cuiabá/MT.

I – DA PENA DE ANDERSON ALVES DOS SANTOS CABRAL:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu, à 

época do crime, era primário e de bons antecedentes.

Sobre a sua conduta social nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Referente a culpabilidade do Réu, observo que requer maior 

reprovabilidade, já que agiu com violência exacerbada ao pisar nas costas 

da vítima Maria, já deitada ao chão, chutar o sobrinho dela e desferir 

coronhada na cabeça da vítima ILSON, somente porque este, 

recuperando-se de uma cirurgia, demonstrou dificuldade em se deitar, 

tendo ainda, praticado o crime na presença de toda a vizinhança, 

demonstrando total desprezo pela ordem social vigente e maior 

periculosidade.

 Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de 

arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa das vítimas, pois 

não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença 

de uma pessoa com uma arma apontada para si.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime são consideradas normais.

Assim, observadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 

(seis) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Não há agravantes a serem consideradas.

Tendo o Réu confessado a autoria do delito, atenuo a pena em 06 (seis) 

meses, restando, pois, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, II, do artigo 157, do CP, aumento a pena em 

1/3 (um terço), remanescendo, assim, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 07 (sete) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, 

pois, 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 

(doze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado (CP, 

art. 33, §2º, a).

II – DA PENA DE MARCOS ANTÔNIO DA SILVA ALMEIDA:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu, à 

época do crime, era primário e de bons antecedentes.

Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Referente a culpabilidade do Réu, observo que requer maior 

reprovabilidade, já que agiu com violência exacerbada puxando a vítima 

Maria pelo cabelo, mesmo estando rendida com uma arma apontada para 

sua cabeça e praticando o roubo na presença de toda a vizinhança, em 

total menosprezo à ordem social vigente e maior periculosidade.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de 

arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa das vítimas, pois 

não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença 

de uma pessoa com uma arma apontada para si.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime são consideradas normais.

Assim, observadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 

(seis) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Não há agravantes a serem consideradas.

Sendo o Réu menor de 21 anos à época do crime, atenuo a pena em 06 

(seis) meses, restando, pois, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, II, do artigo 157, do CP, aumento a pena em 

1/3 (um terço), remanescendo, assim, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 07 (sete) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, 

pois, 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 

(doze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado (CP, 

art. 33, §2º, a).

Condeno o Réu, MARCOS ao pagamento das custas processuais à 

proporção de 50% (cinquenta por cento). Deixo de condenar ANDERSON 

ao pagamento das custas processuais em razão de ser defendido pela 

Defensoria Pública, o que evidencia a hipossuficiência deste.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 03 de outubro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 477147 Nr: 229-78.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAMIRDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Atamirdes dos Santos Filiação: Matias Felipe dos Santos 

e Florisbela dos Santos, data de nascimento: 10/04/1971, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Av. do Capão 

Grande, Bairro: Colinas Verdejantes, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 
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ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O RÉU FOI DENUNCIADO NAS PENAS DO ARTIGOS 157, 

§2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ATAMIRDES DOS 

SANTOS, brasileiro, filho de Matias Felipe dos Santos e Florisbela dos 

Santos, nascido aos 10/04/1971, natural de Cáceres/MT, como incurso 

nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

Assim, passo a análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal:

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Quanto aos antecedentes, verifico que o Réu é primário.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, o declarou que cometeu o crime porque havia 

brigado com sua esposa por problemas financeiros e teve “um minuto de 

bobeira”.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, são inerentes ao tipo 

penal.

 As consequências do crime são as naturais.

Assim, pelas razões acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de 

reclusão (CP, art. 157).

Reconheço a atenuante da confissão, deixando de reduzir a pena-base 

por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Em razão da qualificadora prevista no art. 157, § 2°, inciso II do Código 

Penal, aumento a pena em 1/3, ou seja, perfazendo o total de 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer 

outras causas especiais de diminuição ou aumento, torno-a definitiva. 

Estabeleço o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da 

pena (CP, art. 33, § 2°, b).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais, por ter 

sido defendido por Defensor Público, donde se presume ser pobre na 

forma da lei.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Verifico que à fls. 24 há a informação de que foi apreendido um simulacro 

de arma de fogo. Considerando que não seria prudente devolve-lo ao Réu, 

declaro seu perdimento, determinando a sua destruição, cujo termo deverá 

vir aos autos. Comunique-se à Diretoria do Fórum.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 526068 Nr: 2012-71.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Eliezer dos Santos Freitas, Rg: 30329027 SSP MT 

Filiação: Sebastião de Freitas e Laura da Aparecida dos Antos, data de 

nascimento: 26/07/1999, brasileiro(a), natural de Tangará da serra-MT, 

solteiro(a), servente de pedreiro

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTÁ INCURSO NAS SANÇÕES PENAIS 

DO ART. 157, § 2º, II E V, C/C ART. 69 (CONCURSO MATERIAL), AMBOS 

DO CP, C/ O ART. 244-B DA LEI 8.069/90

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas 

penas do art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B do ECA, ELIEZER DOS 

SANTOS FREITAS, brasileiro, filho de Sebastião de Freitas e Laura da 

Aparecida dos Santos, nascido em 26/07/1999, natural de Tangará da 

Serra/MT.

I - DO ROUBO:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social a nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Referente a culpabilidade do Réu, observo que se mostra normal para o 

tipo.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime são consideradas normais.

Assim, observadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 

(quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Não há agravantes a serem consideradas.

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão por ter sido fixada no 

mínimo legal.

Em face do que dispõe o § 2º, II, do artigo 157, do CP, aumento a pena em 

1/3 (um terço), perfazendo5, assim, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

II - DO ART. 244-B DO ECA:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Referente a conduta social a nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Mesmo sendo a vítima imatura, seu comportamento contribuiu para a 

prática do delito.

 O motivo que levou o Réu à prática do delito foi a necessidade de 

obtenção de lucro fácil.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

01 (um) ano de reclusão e torno-a definitiva, devendo ser cumprida, desde 

o início, em regime aberto.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, 

pois, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 

(doze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 11 de outubro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 529589 Nr: 4151-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES CESAR DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Juares Cesar de Moraes, Cpf: 00384351107, Rg: 

12871419 SEJUS MT Filiação: José Cupertino de Moraes e Maria Dirce 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 803 de 824



Coletro Moraes, data de nascimento: 12/09/1979, brasileiro(a), natural de 

Pocone-MT, solteiro(a), eletricista, Endereço: Residencial - Rua Ni, Bairro: 

São Gonçalo, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, denuncio Juares César de 

Moraes, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Poconé-MT, nascido aos 

12/09/1979, portador de RG 1287141-9 SEJUSP/MT e CPF 003.843.511-07, 

filho de José Cupertino de Moraes e Maria Dirce Coletro Moraes, residente 

e domiciliado na rua Santa Laura, nº 07, quadra 02, bairro Jardim das 

Oliveiras, nesta cidade de Várzea Grande/MT, celular (65) 9 9619-7585, 

pela prática de infração ao art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito 

Brasileiro; Requeiro que depois de recebida e autuada seja o denunciado 

citado para resposta à acusação, bem como intimados o denunciado e as 

testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento, culminando na condenação do mesmo às penas 

cominadas ao crime supra.

Decisão/Despacho:DECISÃO

I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, bem como da 

informação de que ele não está preso em nenhuma das unidades 

prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 372293 Nr: 21110-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10.207

 I - Intime-se o Advogado subscritor da peça juntada às fls. 83/84, a fim de 

que compareça a este juízo, no prazo de 3 (três) dias, para assinar a 

Defesa Preliminar, sob pena de desentranhamento dos autos.

II - Quedando-se inerte o causídico, determino, desde já, que o Réu seja 

intimado para constituir outro Advogado para patrocinar sua defesa, que 

deverá apresentar a Resposta Preliminar no prazo legal.

III - No caso, se o Réu não constituir novo Advogado ou não possuir 

condições de constituí-lo , nomeio desde a Defensora Pública para 

patrocinar sua defesa, devendo ser intimada desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 459649 Nr: 16318-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINSTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN DOUGLAS VIEIRA GONÇALVES, 

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, CARLOS EDUARDO DA 

SILVA, DENNIS FRANCISCO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT, JACKELINE M. MARTINS PACHECO - OAB:10.402, 

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402 MT, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da DEFESA DO RÉU DR. EDNO DE 

FRANÇA BARRETO, via DJE, para devolver os autos na secretaria no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas do art. Art. 234, do 

CPC/2015

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 400314 Nr: 11476-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEWRI REBESCHINI LIMA - 

OAB:15.911-OAB-MT, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10.520 MT

 DECISÃO

I - O Réu apresentou resposta escritaà fls. 64/76 onde requereu a 

absolvição sumária.

II – Os requisitos formais e materiais da denúncia não se confundem com o 

mérito da causa, de maneira que entendo justificado o processo e a 

necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada ampla defesa 

ao Requerente. Assim, rejeito a preliminar arguida.

III – Não incidindo na espécie nenhuma das hipóteses contidas no art. 397, 

do CPP, DESIGNO para o dia 03/12/2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução e julgamento (CPP, art. 399).

 Cumpra-se.

 Intimem-se. Requisite-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 473908 Nr: 23122-97.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FRANÇA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a re a se manifestar quanto a cota ministerial de fls. 

163.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 547203 Nr: 13630-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO MATEUS CUNHA, CELSO DA SILVA 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/O, IGOR JOSÉ RODRIGUES - OAB:25.093/O

 Intimação dos Advogados, devidamente habilitados, para comparecerem 

em audiência de Instrução e Julgamento, a qual será realizada no dia 09 de 

novembro de 2018, às 15:30 no Fórum desta comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 483076 Nr: 3742-54.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SALVADOR SUNIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS SALVADOR SUNIGA, 

Filiação: Eliane Salvador e Isac Suniga, data de nascimento: 23/07/1995, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), auxiliar de 

mecanico/aux de serralheiro, Telefone 99285-0491. atualmente em local 
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incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,44 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

quarenta e quatro centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444574 Nr: 9156-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDEIRO GUTIERRES 

- OAB:4344-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIAN BENEDITO NUNES - 

OAB:16602, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344, MANOEL 

SEIXAS FILHO - OAB:7633, RONALDO MONTEIRO FEGURI - OAB:8328

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 taxa judiciária no valor de R$130,13totalizando em 

R$543,53conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320776 Nr: 17181-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE ALENCASTRO 

SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 taxa judiciária no valor de R$ 132,80 totalizando 546,20 

conforme cálculo fls.SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 549823 Nr: 14924-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDES MAGALHÃES DE 

MENESES, ELIEL TENORIO JUNIOR PEREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304, MARIA GREICE DA CONCEIÇÃO - OAB:14835/O

 DRA. MARIA GREICE DA CONCEIÇÃO - OAB/MT 14835 e DR. LAOURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB/MT 15304, da audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 31/10/2018 às 14:45 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 487454 Nr: 6579-82.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6.610/MT

 DR. WESLEY ROBERT DE AMORIM OAB/MT 6610 - para apresentar as 

razões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 548637 Nr: 14358-54.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES FATIMA BORGES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB/MT 11.190, da audiência de 

Inquirição de testemunha designada para o dia 12/11/2018, às 14:45 

horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 330956 Nr: 27248-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DE ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DRA. ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB/MT 2866, da audiência de 

Instrução e Julgamento redesignada para o dia 12/11/2018 às 14:45 horas, 

bem como, deverá trazer consigo o Réu: Dionisio de Assis da Silva e a 

testemunha Gilberto da Silva Rondon.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 556333 Nr: 18171-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DA COSTA, BRUNO 

RODRIGUES DA MATA VIEIRA, HAIRTON LEITE SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 Cuida-se de pedido formulado pelo Advogado do indiciado ANTÔNIO JOSÉ 

DA COSTA requerendo, em síntese:

 a) a revogação da prisão preventiva;

b) a aplicação de mediadas cautelares diversas da prisão e

c) a fixação de fiança.

Com vista dos autos, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento 

dos pedidos (fl. 90/93).

POIS BEM.

Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi 

trazido pela Defesa do acusado capaz de revogar a prisão preventiva já 

decretada.

Na verdade, como bem destacado pela percuciente representante do 

Ministério Público, os argumentos da combativa Defesa (princípio da 

homogeneidade, ausência de materialidade e ilegalidade de busca e 

apreensão) se confundem com o próprio mérito de eventual ação penal e 

serão analisados no momento oportuno.

Ademais, a consulta ao Sistema Apolo (consulta anexa) informa que o 

indiciado já possui guia de execução provisória e responde à diversas 

ações penais, demonstrando sua personalidade desajustada ao convívio 
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social, voltada para o crime.

Por esse motivo, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das 

medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo 

Penal.

Patente, portanto, que a manutenção da custódia preventiva é necessária 

para garantia da ordem pública, consoante a seguinte orientação do 

Superior Tribunal de Justiça:

“a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir 

a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do 

convívio da comunidade o indivíduo que diante do ‘modus operandi’ ou da 

habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.”

Quanto ao pedido de fiança, deixo de arbitrá-la, uma vez que presentes os 

motivos autorizadores da prisão preventiva (art. 324, inciso IV, do Código 

de Processo Penal).

Com estas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO os pedidos.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 548016 Nr: 14036-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O MT

 Tendo em vista que, apesar de solicitado por duas vezes (fl. 90 e 118), o 

laudo pericial ainda não foi encaminhado aos autos, OFICIE-SE à POLITEC, 

requisitando-o (2.05.2018.010499-01), no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de incorrer no crime de desobediência.

Com a juntada do laudo pericial ou decorrido o prazo, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 463653 Nr: 18254-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON SANTIAGO COSTA, YSLLED 

VILELA DE ARAUJO, LUCAS VINICIUS RONDON DA SILVA, LUCIMAR 

FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:21.274/O, Farouk Naufal - OAB:2.371, GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT, TÂNIA REGINA DE MATOS - 

DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. - OAB:

 Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, JULGO A 

DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e CONDENO:01. EVERTON 

SANTIAGO COSTA nas sanções do art. 155º, §4º, inc.II, do CP e art. 

244-B, do ECA, em concurso formal, à pena de 02 A. e 04 M. DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em REGIME ABERTO, e mais o 

pagamento de 10 DIAS-MULTA à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à 

época do fato; 02. LUCIMAR FRANCISCO DOS SANTOS nas sanções do 

art. 155º, §4º, inc. II, do CP e art. 244-B, do ECA, em concurso formal, à 

pena de 02 A. e 04 M. DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em 

REGIME ABERTO, e mais o pagamento de 10 DIAS-MULTA à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época do fato;03. LUCAS VINICIUS RONDON 

DA SILVA nas sanções do art. 155º, §4º, inc. II, do CP e art. 244-B, do 

ECA, em concurso formal, à pena de 02 A. e 04 M. DE RECLUSÃO a ser 

cumprida, inicialmente, em REGIME ABERTO, e mais o pagamento de 10 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do 

fato.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 anos e atendendo, 

ainda, que se tratam de réus primários, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2º, 

do referido Estatuto Penal, consistente em LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA 

e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, à critério do Juízo das 

Execuções.O acusado LUCAS, que foi assistido pela Defensoria Pública, 

fica isento do pagamento das custas processuais.EVERTON e LUCIMAR, 

todavia, ficam condenados ao pagamento das custas processuais, na 

forma “pro-rata”, notadamente porque foram defendidos por Advogados 

particulares, demonstrando que têm condições financeiras para arcar com 

a despesa.Com o trânsito em julgado, FORMEM-SE os executivos de pena, 

que deverão ser encaminhados à 2ª Vara Criminal da 

Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inc. III, da CF.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 550778 Nr: 15319-92.2018.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO JORGE ALVES ARAUJO - 

OAB:5252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, por 

meio do divórcio, desconstituir o casamento havido entre as partes C.DA 

C. M. em face de A. DE A.E.S., nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, referente apenas ao pedido de divórcio.No tocante ao 

pedido liminar de afastamento de requerido do lar, passo a 

decidir:Compulsando os autos verifico que na medida protetiva Código 

549354, em apenso, consta declarações da vitima perante a autoridade 

policial, a qual declarou que “se encontra separada de fato do agressor 

desde maio de 2018 (fls.09)”, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de 

afastamento de requerido do lar.Quanto ao pedido de alimentos 

provisórios, passo a decidir: (...)Dessa forma, ARBITRO os alimentos 

provisórios em favor da menor, o valor equivalente a 01 (um) salário 

mínimovigente, devidos a partir da citação, a serem pagos até o dia 10 

(dez) de cada mês, por meio de depósito em conta bancária informada no 

item 8 de fls. 09/verso.No tocante a partilha de bens, guarda e alimentos, 

cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer a audiência de 

conciliação, a ser designada pela Secretaria, em conformidade com a 

pauta da conciliadora desta Vara Especializada, devendo a Sra. Gestor 

Judiciária cumprir nos termos do art. 695, parágrafo 1º , do NCPC. A 

citação será feita na pessoa do réu e deverá ocorrer com antecedência 

de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência (art. 695, 

parágrafos 2? e 3º, do NCPC).Não havendo conciliação, fica desde já 

ciente o réu de que o prazo para apresentar defesa é de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial começará a fluir a partir da data da referida audiência 

(art. 335, inciso I, do NCPC). Na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, nos termos 

do art. 695, parágrafo 4º, do NCPC. Ficam as partes advertidas de que a 

ausência injustificada será considerada ato atentatório a dignidade da 

justiça, sendo cabível aplicação de multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, parágrafo 

8º, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 550778 Nr: 15319-92.2018.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO JORGE ALVES ARAUJO - 

OAB:5252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

71/73 designo audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 

2018 às 14 horas.

Varas Especiais da Infância e Juventude
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Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530226 Nr: 4499-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSB, DDSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOTYLIAN PAULO BARROS, Cpf: 

01193284104, Rg: 1678412-0, Filiação: Marinalva Paulo Barros e Nailton 

Oliveira Barros, data de nascimento: 07/01/1985, brasileiro(a), natural de 

Dourados-MT, casado(a), empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VIAGEM 

C/C SUPRIMENTO DO CONSENTIMENTO PATERNO E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro parcialmente o pedido formulado, 

para o fim de autorizar a emissão de passaporte em nome da infante 

Amanda dos Santos Barros, nascida em 21/02/2011, filha de Notylian 

Paulo Barros e Daiane dos Santos Zacarias.Expeça-se o alvará de 

autorização para emissão de passaporte em favor da infante, constando 

seus dados pessoais, com cópia deste decisum.Sem prejuízo, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, junte aos autos 

cópia do referido passaporte juntamente com cópia das passagens para 

análise do pedido de autorização de viagem.Outrossim, cite-se o requerido 

por edital.Transcorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, nomeio como curadora especial do requerido a Defensoria 

Pública local, que deverá ser intimada de seu munus, bem como para 

apresentar resposta no prazo legal.Após, dê-se vista ao parquet para 

requerer o que entender de direito no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias.Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se.Várzea 

Grande, 15 de março de 2018.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sâmia Caroline dos 

Santos Silva, digitei.

Várzea Grande, 24 de outubro de 2018

Lúcia Regina Melim Saiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 496492 Nr: 11900-98.2017.811.0002

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONHEIR ROSA SOARES - 

OAB:5674/MT, JUCILENE MARIA DO CARMO SOARES - OAB:13551-E

 INTIMAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO DE FLS 97/100vº:Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de impor à 

representada Jucinéia Figueiredo da Silva multa, considerando não ser 

reincidente, no mínimo legal de R$ 2.811,00 (dois mil, oitocentos e onze 

reais), equivalente a 03 (três) salários mínimos vigentes à época dos 

fatos, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a contar desta data e 

acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em 

julgado, valor que deverá ser revertido para o Fundo Municipal da Criança 

e do adolescente (artigo 214 do ECA ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Sem condenação ao pagamento de 

custas/despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 141, § 2º, do ECA .Transitada em julgado esta sentença, o que 

certificará a Secretaria, não havendo pagamento espontâneo no prazo de 

30 (trinta) dias, dê-se dos autos ao Ministério Público para execução da 

multa (artigo 214, § 1º, do ECA ).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 09 de julho de 2018.Carlos José Rondon Luz 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 551512 Nr: 15682-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MOBM, JTBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDVG-M, DDCJLUDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO MIRANDA GOMES 

JUNIOR - OAB:25547/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA DE FLS 19:Posto 

isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.Processo 

isento de custas/honorários advocatícios, na forma da lei (art. 141, § 2º, 

da Lei nº 8.069/90).Transitada em julgado esta sentença, o que certificará 

a Sra. Gestora, procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em 

seguida, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea 

Grande, 1º de outubro de 2018.Carlos José Rondon Luz Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 556947 Nr: 18514-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GNDJ, APN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDVG-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No caso vertente, embora devidamente intimado (fls. 48/52), nota-se que 

os requeridos não cumpriram a liminar deferida nos autos (fls. 45/47), 

conforme informado pela parte autora às fls. 53/54.

Sendo assim, proceda-se ao bloqueio de ativos financeiros, se existentes, 

em nome dos requeridos até o valor de R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e 

duzentos reais), que corresponde ao menor orçamento apresentado pela 

parte autora, relativo à UTI aérea (fls. 60/61).

Efetivado o bloqueio, determino a transferência dos valores para a Conta 

Única do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso (artigo 515 da CNGC) 

e a vinculação do respectivo valor ao processo em epígrafe.

Após, intime-se autor, por meio do advogado constituído nos autos, para 

juntar aos autos os dados bancários da empresa subscritora do 

orçamento de fls. 60/61, bem como para que junte aos autos 03 (três) 

orçamentos relativos ao procedimento cirúrgico pleiteado, informando, 

ainda, os dados bancários dos fornecedores, já que tais informações 

imprescindíveis não foram informadas.

 Com a juntada dos dados bancários, expeça Sra. Gestora alvará 

eletrônico no valor de R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais) em 

favor do Serviço da empresa Brasil Vida Táxi Aéreo Ltda., para a conta 

corrente a ser informada pelo autor, devendo, ainda, encaminhar Notas 

Fiscais a este Juízo no prazo de 10 (dez) após a realização do 

procedimento cirúrgico para a devida prestação de contas.

Observe-se, no mais, o disposto no Provimento nº 04/2007, de 

26/03/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, bem como nos 

Ofícios Circulares nº 251/2016, 07/2017 e 18/2017, todos da Presidência 

do egrégio TJ/MT.

Com a juntada das prestações de contas, intimem-se os requeridos para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito.

No mais, cumpra-se integralmente a r. decisão de fls. 45/47.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005809-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ESGANZELA LTDA - ME (EXECUTADO)

SARA RODRIGUES TENORIO (EXECUTADO)

JOAO ANTONIO ESGANZELA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA FIGUEIREDO ESGANZELA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001994-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VALERIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008990-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DE CAMPOS ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008990-81.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: KEILA DE CAMPOS ARRUDA Vistos. 1. Considerando a 

ausência de previsão legal para suspensão do feito de Busca e 

Apreensão, deixo de acolhê-lo e determino que venha a autora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito. 2. Em caso de inércia, 

intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001329-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA APARECIDA CAPARROZ STUY (RÉU)

MAURO STUY (RÉU)

TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007461-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL FIGUEIREDO RAMOS OAB - RJ128708 (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005642-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 05/02/2019, às 14h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004100-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES FESTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004185-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER REIS DE MENDONCA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

informar endereço para realização da Citação, bem como, efetuar o 

pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial 

de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, 

link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco dias. (Assinado 

Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004005-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI RAFAEL ANDRADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000942-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (EXECUTADO)

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008506-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN ELGER TOSCANO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005174-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE STELLATO RODRIGUES (RÉU)

PEDRO H STELLATO RODRIGUES EIRELI - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001341-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. W METAL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA JUNTAR O COMPROVANTE DA 

PURGAÇÃO DA MORA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001341-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. W METAL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias Impugnar a 

Contestação. VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 2018. Ana Paula 

Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005954-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO FRANCISCO DE ALMEIDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005073-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR HENRIQUE DO AMARAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446769 Nr: 10301-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418586 Nr: 21320-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA M. MONTOVANI EIRELI - ME, MARIA 

MONTEIRO MONTOVANI, CIBELE APARECIDA MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 4930 Nr: 835-44.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIQUEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:MT/ 4960

 Procedo a intimação da parte autora para que se manifeste acerca do 

item 11. da decisão de fls 316.11. Após, com a informação nos autos, 

intimem-se o exequente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário para o deslinde da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385578 Nr: 2377-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO DE QUEIROZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte requerente conforme item 4. da decisão de 

fls 24. 4. Não efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, visando à 

satisfação do crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405538 Nr: 14246-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. A. SILVA JUNIOR ME, PAULO AFONSO DA 

SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283044 Nr: 1866-40.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE CRISTINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, JM VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerida para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329228 Nr: 25543-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B M DA CRUZ SILVA, BENEDITA MARIA DA 

CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 408058 Nr: 15628-21.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIANA GONÇALINA PIRES DE ARRUDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação ordinária proposta por LIANA GONÇALINA PIRES DE 

ARRUDA CAMPOS em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do novel Código de Processo Civil.

4. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

6. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 427893 Nr: 26212-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E J INDÚSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E 

MOLHOS LTDA - ME, JURACY CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, PAULO 

EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KESSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS - OAB:19561/O

 Vistos.

1. Antes de adentrar ao mérito da Exceção de Pré-Executividade de fls. 

63/73, concedo aos executados o prazo de 15 (quinze) dias para que 

regularizem a representação processual, juntando aos autos o 

instrumento de procuração que confira poderes ao patrono para postular 

em Juízo, sob pena de não conhecimento do pedido.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416367 Nr: 20122-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, reitero a intimação 

efetuada em fls.71, para que a parte autora se manifeste nos autos 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 375020 Nr: 23053-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS-FUNDO DE 

INV.EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Procedo a intimação da parte autora conforme item 2. da decisão de fls 

181.2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o 

exequente/cessionário manifeste-se nos autos, a fim de informar se o 

acordo foi efetivamente cumprido, requerendo o que entender necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 421959 Nr: 23012-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora, para dar andamento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o item 02 

da decisão de fls.60

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 427893 Nr: 26212-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E J INDÚSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E 

MOLHOS LTDA - ME, JURACY CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 
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CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, PAULO 

EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KESSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS - OAB:19561/O

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Executada, para dar andamento ao feito, 

regularizando a representação processual, conforme o item 01 da decisão 

de fls.90,no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313946 Nr: 10174-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIANE MONTEIRO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, remeto nova 

intimação a parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334163 Nr: 2738-84.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANI MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO R CARDOSO - 

OAB:3626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida, para que 

em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos autos 

retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 94906 Nr: 4474-21.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCORBRAS ADMISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:9561/GO, JOSE ANTONIO LOURENÇO - OAB:11976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão 

pugnado nos autos.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

4. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341654 Nr: 9235-17.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BOMSUCESSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG

 Vistos.

.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000517-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMERI DO ROCHIO BIELIK - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000517-09.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOSMERI DO ROCHIO BIELIK - ME Vistos. 1. Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A em 

desfavor de JOSMERI DO ROCHIO BIELIK - ME, partes qualificadas nos 

autos. 2. Analisando os autos verifico que as partes vieram informar que 

realizaram um acordo extrajudicial, requerendo sua homologação e a 

suspensão do feito até devido cumprimento (Id 14476451). 3. Pois bem, 

diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, suspendo a tramitação do 

feito até a data da última parcela do acordo em 26/02/2022, na forma dos 

arts. 921, I, c/c 313, II, do Código de Processo Civil. 4. Decorrido o prazo 

estabelecido no acordo ou eventual manifestação das partes, conclusos 

para deliberações. 5. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003777-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003777-60.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ELIANA BATISTA DA SILVA 

RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 
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(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009588-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA CARMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009588-98.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOANA CARMO DOS SANTOS 

Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

está se refere à parcela de N°16 com vencimento em 23/05/18, que 

conforme a planilha de débito de ID. 16084880 encontra-se paga, e a 

dívida constante na inicial refere-se à parcela N°17 com vencimento em 

23/06/18, não tendo sido, portanto, o devedor notificado da parcela 

vencida. 4. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A 

LIMINAR. PARCELAS OBJETO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS. 

RECEBIMENTO DAS PARCELAS FORA DE ORDEM. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Nos termos da norma de regência, a instituição financeira 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora. 2. Se a devedora foi notificada para o pagamento 

de prestações que posteriormente foram quitadas, estando em aberto 

parcelas que somente venceram após a notificação, não há como 

considerar válida a notificação que constituiu em mora o devedor, 

porquanto em relação às parcelas ali descritas, não subsiste mora. 3. A 

cobrança e recebimento de parcelas posteriores à constituição em mora 

por protesto extrajudicial evidencia desinteresse na rescisão do contrato, 

razão pela qual se mostra escorreita a decisão de indeferimento da liminar 

com base na ausência dos pressupostos legais da medida almejada. 4. 

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 

07094644520178070000 DF 0709464-45.2017.8.07.0000, Relator: LEILA 

ARLANCH, Data de Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2017)”. 5. Verifico ainda, que o autor 

não colacionou aos autos o Contrato social, no intuito de demonstrar a 

titularidade do crédito em relação ao requerido. 6. Ademais, denoto que 

dentre a documentação necessária não consta os comprovantes do 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, requisitos 

necessários para análise do pedido. 7. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. 

Intime-se. 9. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003797-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CUCKI VESCOVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003797-51.2018.8.11.0002; AUTOR(A): LEANDRO CUCKI VESCOVI RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001111-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANE DE SOUZA PAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT0011297A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001111-86.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ERNANE DE SOUZA PAES Vistos. 1. 

Ciente das manifestações das partes que aportaram ao processo em ID’s. 

11952464, 11953339, 13011950, 13266802 e 13266931. 2. Pois bem. 

Verifico que assiste razão o autor, vez que o requerido não comprovou o 

pagamento da parcela a qual foi constituído em mora, ou seja, parcela de 

nº 5, vencida no dia 25/09/2017. 3. Assim, o prosseguimento do feito é a 

medida que se impõe. Passo a análise dos requisitos da inicial. 4. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. Constato que o autor colacionou a 

notificação extrajudicial com o endereço divergente do indicado no 

contrato. 6. Sobre o assunto, trago o recente julgado: “ACÓRDÃO 

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO CONSTITUIÇÃO EM 

MORA INOCORRÊNCIA PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula nº 72 do 

Superior Tribunal de Justiça 2. Para a comprovação da mora, é suficiente 

o envio de carta registrada com aviso de recebimento, mantendo-se a não 

exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio 

destinatário. Inteligência do artigo 2º, § 2º do Decreto nº 911/69. 3. Nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 

Precedentes STJ. 4. A notificação extrajudicial foi enviada para endereço 

diverso do indicado pelo devedor no contrato, assim, resta ausente 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 

00088865220178080047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 

Data de Julgamento: 18/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/09/2018)” 7 Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da notificação extrajudicial, no endereço informado no 

contrato, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Por derradeiro, 

consigno que as manifestações da parte requerida serão analisadas no 

momento oportuno. 9. Intime-se. Cumpra-se. 10. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000616-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000616-76.2017.8.11.0002; REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA Vistos. 

.. 1. Em análise aos autos, verifico que as partes entabularam um acordo 

conforme petição de ID. 5536284, e este fora homologado na decisão de 

ID.6111597, que suspendeu a tramitação do presente feito até o 

cumprimento do acordo. 2. Posteriormente, em petição de ID. 7293028 o 

autor veio aos autos informar que o requerido descumpriu com o pacto, 

pugnando pelo regular prosseguimento do feito. 3. Pois bem, considerando 

a informação trazida pelo autor, proceda-se a Secretaria, a RETIFICAÇÃO 

do valor da causa para R$ 24.434,73 (vinte e quatro mil, quatrocentos e 

trinta e quatro reais e setenta e três centavos). 4. Realizada a 

providências supra, expeça-se o mandado de busca e apreensão. 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003825-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR SOARES COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Outros Interessados:

IZABELLA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

VALTAIR MESSIAS DE AZEVEDO (TESTEMUNHA)

ALEXSANDRA RODRIGUES DE AZEVEDO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003825-19.2018.8.11.0002; AUTOR(A): CEZAR SOARES COSTA RÉU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

Para Desbloqueio de Conta e Liberação de Valores proposta por CEZAR 

SOARES COSTA em face do BANCO ITAÚ S/A. 2. Pois bem. Compulsando 

os autos, verifico que os documentos pessoais do autor colacionados ao 

processo judicial eletrônico são ilegíveis, conforme id 13145647 – pág. 2/3, 

id 13145857 – pág. 3 e id 13145879 – pág. 2. 3. Os referidos documentos 

são indispensáveis à propositura da demanda, fato que torna 

imprescindível a emenda da inicial para sanar a indicada irregularidade, 

nos termos do art. 321 do CPC. 4. Desta feita, DETERMINO que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos cópia 

legível dos de seus documentos pessoais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 5. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos 

para deliberações pertinentes. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002662-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EVERTON DE ALMEIDA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002662-04.2018.8.11.0002; AUTOR(A): WESLEY EVERTON DE ALMEIDA 

RONDON RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. .. 1. Defiro o pedido da 

advogada da parte requerida para juntada de substabelecimento e carta 

de preposto. 2. Considerando a audiência realizada, fica a parte 

requerente, intimada neste ato para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar à contestação. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DECORART COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001552-67.2018.8.11.0002; REQUERENTE: DECORART COMERCIO DE 
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MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A. Vistos. .. 1. Defiro o pedido da advogada da parte 

requerida para juntada de carta de preposto. 2. Considerando a audiência 

realizada, fica a parte requerente, intimada neste ato para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar à contestação. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009459-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA DALIANA RIBEIRO KRUGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 4 5 9 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TAINA DALIANA 

RIBEIRO KRUGER Vistos. 1. Conclusão equivocada, aguarde-se o decurso 

de prazo para o cumprimento da decisão retro. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006920-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006920-57.2018.8.11.0002; AUTOR(A): MARCIA MARIA DE SOUZA 

OLIVEIRA RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Cautelar de Exibição de Documentos interposta por MARCIA MARIA DE 

SOUZA OLIVEIRA em desfavor do BANCO OLÉ BANSUCESSO 

CONSIGNADO S/A, requerendo a exibição dos contratos de empréstimos 

consignados ativos e inativos, a apresentação e esclarecimento de 

planilha de cálculos, com a justificativa do valor da dívida e discriminação 

do início e término do desconto em folha de pagamento e discriminação 

pormenorizada dos juros e demais encargos, bem como, os depósitos dos 

empréstimos efetuados. Requer ainda, os contratos de cartão de credito, 

com as faturas detalhadas mensais desde a data da contratação. 2. 

Consigne-se, inicialmente, que o atual código de processo civil 

recepcionou os pedidos de exibição de documentos excepcionalmente em 

sua forma incidental, com a demanda em andamento (CPC, art. 396 a 404). 

3. Todavia, tratando-se de pedido autônomo, como é o caso presente, o 

procedimento a ser adotado é o rito comum através da ação de produção 

antecipada de provas, onde caberão as medidas inerentes à tutela 

específica (CPC, art. 381 a 383). 4. Nesse sentido, trago o seguinte 

ensinamento: “A tutela exibitória poderá também ser exigida por meio de 

ação principal, quando tiver por fundamento o direito subjetivo material ao 

acesso ao documento ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em 

interesse legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer 

outro direito e será o objeto da própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os 

efeitos jurídicos do descumprimento da ordem de exibição de documento 

ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, 

FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 

2015, p. 681) "No caso de exibição fundada em direito material do 

requerente, o pedido poderá ser feito em sede principal e sua condenação 

será de obrigação de fazer tradicional, de natureza mandamental, 

executável pelo regime da tutela específica.” (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos 

jurídicos do descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa 

no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, 

William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 678, 

679). 5. Diante do exposto, determino venha o autor emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, adequando a pretensão ao rito processual 

atual, sob pena de extinção do feito (CPC, art. 321, parágrafo único, CPC). 

6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003794-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ROSA SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003794-33.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

CRISTIANO ROSA SANTANA Vistos. .. 1. Considerando que o autor 

manifestou no feito acerca da diligência negativa do senhor Oficial de 

Justiça, mantenha-se os autos concluso para análise dos pedidos de ID. 

14888970 e ID 16147859. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003395-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003395-67.2018.8.11.0002; AUTOR(A): TIAGO SOUZA SILVA RÉU: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. .. 1. Considerando a 

audiência realizada, fica a parte requerente, intimada neste ato para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar à contestação. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007441-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AURELIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007441-02.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: PAULO AURELIANO DA SILVA 

Vistos. 1. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, 

devidamente qualificada, ingressou com a ação de Busca e Apreensão na 

Comarca de Rosário Oeste/MT, em face de PAULO AURELIANO DA 

SILVA, também qualificado nos autos, requerendo, neste Juízo, o 

cumprimento da decisão que concedeu a medida liminar de busca e 

apreensão naquela Comarca. 2. Pois bem. Verifico que o autor trouxe 

apenas um “print screen” de uma decisão, descurando em trazer a CÓPIA 

da decisão que concedeu a liminar, nos termos do artigo 3º, § 12º do 

Decreto-Lei 911/69, o qual transcrevo a seguir: “Art. 3º O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 
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a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário. (...) § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao 

juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua 

apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da 

tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo. (...)” 3. Deste modo, concedo 

ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que traga aos autos a cópia da 

decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, sob pena de 

indeferimento do pedido, com o consequente arquivamento do presente 

procedimento. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006116-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONETE MARIA DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006116-89.2018.8.11.0002; AUTOR(A): LEONETE MARIA DA SILVA 

MAGALHAES RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. 

Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o 

texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. No caso dos autos, apesar da requerente afirmar que não possui 

condições financeiras de arcar com as despesas processuais, verifica-se 

que não trouxe aos autos qualquer elemento robusto que seja capaz de 

comprovar a sua impossibilidade, considerando que a ficha financeira 

relativa aos seus proventos está desatualizada, por tratar-se da 

competência de 11/2017, bem como, está assistida por advogado 

particular. 6. Ademais, não cabe a este juízo analisar se a renda auferida 

suporta ou não as despesas praticadas pela parte. 7. Assim, determino 

que seja intimada a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 

8. Intime-se. 9. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009102-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009102-16.2018.8.11.0002; REQUERENTE: LAIRA DANIELLE BORGES 

MARIANO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Para a obtenção 

do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. No caso dos autos, apesar da requerente afirmar que não possui 

condições financeiras de arcar com as despesas processuais, verifica-se 

que não trouxe aos autos qualquer elemento robusto que seja capaz de 

comprovar a sua impossibilidade, e ainda, está assistida por advogado 

particular. 6. Ademais, a parte autora formulou pedido de gratuidade da 

justiça, qualificando-se como estudante. Todavia, alega na inicial que “é 

correntista no banco em Chapada dos Guimarães/MT, pela conta corrente 

20.406-4, agência 1172-8, na qual recebe seus proventos e paga suas 

contas mensais”. 7. Assim, determino que seja intimada a autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito 

(art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 8. Intime-se. 9. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009385-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009385-39.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JOSE GONCALO DA COSTA 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. Considerando 

que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 

02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a suspensão em todo o 

território nacional, dos processos que versam sobre a validade da 
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cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou qualquer outro 

serviço de terceiros em financiamentos bancários, o sobrestamento do 

presente feito é a medida que se impõe. 2. Tal medida se justifica pela 

pendência de discussão da questão na Corte Superior (STJ), motivo por 

que é prematura qualquer decisão deste juízo acerca do tema. 3. Assim, 

considerando a existência de referidas taxas junto ao contrato sub judice, 

determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento do REsp 

1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004356-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI MACIEL FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 4 3 5 6 - 0 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GIOVANI 

MACIEL FILHO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, 

apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, 

verifico que esta retornou com o motivo “AUSENTE”, carecendo do 

comprovante de seu recebimento. Na sequência, juntou instrumento de 

protesto, contudo, sem exaurir os meios de notificação pessoal, de modo 

que não ficou comprovada a mora do requerido. 4. Verifico ainda, que a 

planilha acostada pelo autor não demonstra de forma clara o valor das 

parcelas vencidas e vincendas, no caso em comento não ficara 

claramente demonstrado qual o proveito econômico perseguido pelo autor, 

o que inviabiliza a análise do valor. 5. Desse modo, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a 

irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 6. Às providências. , (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004593-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO CORREA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004593-42.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ROBERTO APARECIDO CORREA DE ALMEIDA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo “NÃO 

EXISTE O NÚMERO”, carecendo do comprovante de seu recebimento e, na 

sequência, juntou instrumento de protesto, sem exaurir os meios de 

notificação pessoal, de modo que, não ficou demonstrada a mora. 4. 

Contudo, ainda que dentre a documentação necessária o contrato de 

financiamento firmado entre as partes encontra-se incompleto, não 

trazendo a cláusula de alienação fiduciária, o que inviabiliza a análise do 

pleito liminar. 5. Verifico ainda, que o autor não indicou corretamente nos 

autos o valor da causa. Assim, considerando que a ação tem como objeto 

a cobrança de dívida, o valor a ser atribuído à causa deve observar o 

disposto no art. 292, I, do CPC. 6. Dessa maneira, uma vez que o valor 

deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, estabeleço, de ofício o valor da causa em 

R$ 20.419,60(vinte mil, quatrocentos e dezenove mil e sessenta 

centavos), que corresponde à integralidade do débito, compreendido entre 

as parcelas vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha de 

débito constante na exordial. 7. Assim, faculto ao autor, no prazo de 15 

(dez) dias, emenda da inicial para que sane as irregularidades apontadas, 

bem como recolha as custas processuais remanescentes, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Intime-se. 

Cumpra-se. 9. Às providências. , (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004589-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA KNAPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER VAHL OAB - MT24473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004589-05.2018.8.11.0002; REQUERENTE: MARIA DALVA KNAPP 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. In casu, o holerite anexado aos autos comprova que possui renda 

suficiente para o recolhimento das custas iniciais. 6. Assim, considerando 

que os documentos colacionados aos autos não comprovaram a 

hipossuficiência declarada pela autora, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita e determino que seja intimada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 7. 
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Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005881-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ELIZABETH MARQUES WAGNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005881-93.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JEM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, ELIZABETH 

MARQUES WAGNER Vistos. 1. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de JEM 

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP e ELIZABETH MARQUES 

WAGNER, partes devidamente qualificadas no feito. 2. Analisando os 

autos verifico que as partes vieram informar que realizaram um acordo 

extrajudicial, requerendo sua homologação e a suspensão do feito até o 

devido cumprimento (Id 10763904). 3. Pois bem, diante do informado na 

petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via 

de consequência, suspendo a tramitação do feito até a data da última 

parcela do acordo em 09/11/2022, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do 

Código de Processo Civil. 4. Decorrido o prazo estabelecido no acordo ou 

eventual manifestação das partes, conclusos para deliberações. 5. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008421-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. FRANCISCO DE CARVALHO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008421-46.2018.8.11.0002; AUTOR(A): D. FRANCISCO DE CARVALHO 

EIRELI - ME RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Cuida-se de ação 

Revisional de Contrato proposta por DAVID FRANCISCO DE CARVALHO 

EIRELI - ME em face de BANCO DO BRASIL S/A., ambos qualificados na 

inicial. 2. Requer a parte autora a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. 3. Pois bem. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de 

Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 4. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 5. Nesse diapasão, para a 

solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 6. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 7. De uma 

simples análise dos documentos juntados com a exordial, verifico que a 

autora é pessoa jurídica e juntou ao processo apenas a declaração de 

hipossuficiência a fim de comprovar sua hipossuficiência financeira. 8. 

Pois bem, em que pese a alegação da autora, entendo que a simples 

declaração de pobreza não se mostra suficiente para comprovar a sua 

incapacidade financeira. Explico. 9. A jurisprudência tem firmado 

entendimento que para que a pessoa jurídica faça jus ao benefício da 

gratuidade, deverá comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, por documentos idôneos, dentre os quais se incluem 

demonstrativos contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado 

de real dificuldade econômico-financeira. 10. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa jurídica não faz jus ao benefício da 

gratuidade da justiça, a não ser em caráter excepcionalíssimo, uma vez 

demonstrada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

por documentos idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos 

contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado de real 

dificuldade econômico-financeira. 2. É de ser concedido o benefício da 

gratuidade da justiça quando os documentos acostados aos autos levam à 

conclusão de que o postulante não tem condições de satisfazer as custas 

processuais e os honorários advocatícios, a não ser em prejuízo próprio 

ou de sua família. Precedentes da Câmara. Agravo de instrumento a que 

se dá parcial provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70059195578, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Data de Julgamento: 10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 11. 

Assim, considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pela autora, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. 12. Desta feita, oportuno à requerente o prazo de 15 

(quinze) dias para que sane a irregularidade apontada, recolhendo as 

custas processuais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme art. 321, parágrafo único do CPC. 13. Intime-se. 14. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008699-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMAR JOSE BONDAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008699-47.2018.8.11.0002; AUTOR(A): SOLIMAR JOSE BONDAN RÉU: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 
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deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Sem maiores delongas, de uma simples análise dos autos, denota-se 

que o autor efetuava o pagamento de parcelas do financiamento no 

importe de R$ 2.659,42 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e 

quarenta e dois centavos), o que, por si só, comprova a sua capacidade 

financeira. 6. Assim, considerando que os documentos colacionados aos 

autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO 

o pedido de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007808-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007808-26.2018.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: EDMILSON PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 4. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004156-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M LEITE EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARA RUBIA DE OLIVEIRA LEITE (EXECUTADO)

MAKSUES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004156-35.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: M LEITE EIRELI - 

ME, MAKSUES LEITE, MARA RUBIA DE OLIVEIRA LEITE Vistos. 1. Trata-se 

de ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por COOPERATIVA 

DE CREDITO DE EMPRESARIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT, em desfavor 

de M LEITE EIRELI – ME, MAKSUES LEITE e MARA RUBIA DE OLIVEIRA 

LEITE ambos devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em 

conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito. 3. Pois 

bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de Processo 

Civil. 4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado. 5. 

Considerando que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 6. P. I. 

C. 7. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008171-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC NASCIMENTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008171-47.2017.8.11.0002 AUTOR(A): ISAAC NASCIMENTO FILHO RÉU: 

BANCO HONDA S/A. Vistos. 1. Cuida-se de Ação Revisional propor por 

ISAAC NASCIMENTO FILHO, em desfavor de BANCO HONDA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer 

fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000633-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 0 6 3 3 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DOUGLAS 

FERREIRA DE MORAES Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, em face de DOUGAS FERREIRA DE MORAES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição de ID. 16156433, a parte autora veio 

aos autos requerendo a extinção do feito, em face da quitação das 

parcelas em atraso pelo requerido. 3. Desnecessária a anuência da parte 

requerida vez que sequer fora citada. 4. Diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Considerando que houve 

a apreensão do veiculo objeto da ação, ante o acolhimento do pedido de 

desistência da ação, expeça-se o devido mandado de restituição do 

veículo ao requerido. 7. Custas processuais pagas na distribuição deixo 

de condenar em honorários por insubsistir contenciosidade. 8. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007509-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA DE JESUS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007509-49.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DELMA DE JESUS SOUZA 

Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela 

instituição financeira, em face do requerido, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo. 9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003396-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS NUNES BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 3 9 6 - 5 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCAS NUNES 

BEZERRA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor 

de LUCAS NUNES BEZERRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição de Id. 13286270, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. 8. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004764-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNEFER CHRISTIAN DA SILVA ORNELAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004764-33.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JENNEFER CHRISTIAN DA SILVA 

ORNELAS Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de 

JENNEFER CHRISTIAN DA SILVA ORNELAS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 13253307, o autor veio aos 

autos requerendo a desistência da ação. 3. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 7. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006122-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZENILDA BATISTA DOS SANTOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006122-96.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROZENILDA BATISTA DOS SANTOS 

NOGUEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de ação proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de ROZENILDA BATISTA 

DOS SANTOS NOGUEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento válido que comprovasse a 

constituição em mora do requerido, vez que a notificação encaminhada ao 

devedor retornou com a informação “Endereço Incorreto”. 3. O autor, por 

sua vez, em petição de ID. 14958425 pleiteia dilação de prazo, para sanar 

a irregularidade acima apontada, no entanto, constato que entre a data do 

pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao pugnado pelo autor, 

motivo pelo qual deixo de acolher o pedido. 4. Pois bem. Para a concessão 

da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 
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inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 5. Entretanto, descurou o autor não colacionando 

ao feito o instrumento de protesto, de forma a demonstrar a efetiva 

constituição em mora do devedor. 6. Desta feita, considerando que a parte 

autora não sanou a irregularidade, embora tenha tido tempo suficiente 

para tal, conforme determinado, ausente o requisito necessário para a 

propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. 7. Sem custas e honorários 

advocatícios. 8. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias. 9. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003580-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003580-08.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MT INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de MT INDUSTRIA 

QUIMICA EIRELI - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição de Id. 13102162, o autor veio aos autos requerendo a desistência 

da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Considerando que a parte autora desiste 

do prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. ., (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000010-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIANE DE CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 0 0 1 0 - 1 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLERIANE DE 

CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, em desfavor de CLERIANE DE CASSIA MARTINS DE 

OLIVEIRA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição de Id. 11327206 e 13523902, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

7. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004181-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHALOMA GRAZIELA SILVA BUENO CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004181-14.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

PHALOMA GRAZIELA SILVA BUENO CONCEICAO Vistos. .. 1. Trata-se de 

ação proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A, em desfavor de PHALOMA GRAZIELA SILVA BUENO CONCEIÇÃO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte 

autora para que emendasse a inicial (ID. 13959718), colacionando aos 

autos documento válido que comprovasse a constituição do requerido em 

mora, vez que, muito embora tenha realizado o protesto do título, a 

notificação extrajudicial anexada aos autos retornou com a informação 

“AUSENTE”. 3. O autor, por sua vez, em emenda a inicial pede a validação 

da constituição em mora, argumentando que o protesto extrajudicial, por si, 

já é suficiente para a comprovação e que não inexiste obrigatoriedade de 

intimação pessoal do devedor (ID. 14495110). 4. Pois bem. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. Ocorre que, de acordo com o 

entendimento jurisprudencial, não ficou configurada a mora, pois, caberia 

ao autor demonstrar que esgotou os meios de notificação tradicionais 

antes da efetivação do protesto extrajudicial, remetendo a 

correspondência pelo menos mais de uma vez ao devedor, a fim de 

demonstrar sua boa-fé na tentativa de notificação do requerido. 6. Nesse 

sentindo: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, 

Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 29/03/2017)”. 7. 

Desta feita, considerando que a parte autora não comprovou de forma 

satisfatória a mora do requerido, deixando de sanar a irregularidade 

processual, conforme determinado, ausente o requisito necessário para a 

propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. 8. Sem custas e honorários 

advocatícios. 9. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias. 10. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003521-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))
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RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003521-20.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

RICARDO FERREIRA DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta pela instituição financeira, em face do requerido, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. P. I. 

C. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 
 

EDITAL N. 019/2018/DF 
 
O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 
RONDONÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 
Provimento 19/2014/CM, de 02.07.2014, torna público, para ciência dos interessados, a 
abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas na área de 
Fisioterapia e Psicologia, para atender os servidores do Poder Judiciário de 
Rondonópolis, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.  
1. DO OBJETO  
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física para atuar 
na área de Fisioterapia e Psicologia na Comarca de Rondonópolis-MT.   
1.2 A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.  
1.3  O Processo Seletivo será regido por este edital e realizado sob a responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, da Central de Administração do Fórum desta 
Comarca:  
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:  
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:  
a) divulgação do edital;  
b) inscrição dos interessados;  
c) análise da documentação e do currículo;  
d) divulgação dos interessados habilitados;  
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 30/10/2018 a 14/11/2018, na 
recepção do bloco cível do Fórum de Justiça de Rondonópolis, localizado na Rua Rio 
Branco nº. 2299, Jardim Guanabara, Rondonópolis - MT – Cep: 78.710-100 -
Telefones:(66) 3410-6100, no horário de 08:40 às 13:30 ou 15:00 às 19:00 horas nos 
termos do artigo 4º do Provimento 19/2014/CM.  
 
3.1.1 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.  
 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira  
responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
para credenciamento de profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por 
preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude da 
ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 
responsabilidade penal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO  
4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta e Psicologia, de que trata o 
Provimento 19/2014-CM: 
I.  Ter sido selecionado no Processo Seletivo;  
II. Ser maior de vinte e um (21) anos;  
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III. Não possuir antecedentes criminais;  
IV. Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia  
(CREFITO);  
V. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério 
da Educação, e com registro no Conselho Regional de Psicologia  (CRP);  
 
 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, até no ato 
da inscrição, na Central de Administração do Fórum de Justiça de Rondonópolis – MT.  
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;  
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal;  
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;  
V - cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para 
cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital;  
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato;  
VII - atestado de sanidade física e mental;  
VIII - declaração de parentesco (Anexo II);   
IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 
neste Provimento;  (Anexo I) 
X - duas fotografias 3x4 recentes.  
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Diretoria do Foro, sendo a nota composta da seguinte forma:  
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, 
não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.  
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a 
cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos.  
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá 
ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.  
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte:  
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;  
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de  
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;  
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;  
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não 
seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto;  
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g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto.  
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 
pontos previstos.  
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não 
se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.    
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 
neste edital.  
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, Serpa priorizado aquele que 
tiver: 
a) maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único, da lei 10.741/2003; 
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 40, do Decreto-
Lei 3.689/7, Código Processo Penal; 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o 
subitem 6.1.2; 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste 
edital; 
6.3 Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 
condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores nesse sentido.  
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 19/2014/CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO  
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos 
termos do Provimento 19/2014/CM.  
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.  
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 
especificadas pelo Provimento 19/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico – MT n.º 9.323, de 02/07/2014.  
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital.  
 
 
Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.  
  
Francisco Rogério Barros 
Juiz de Direito Diretor Do Foro 
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT.  

  

  

 

(nome do interessado), nacionalidade, portador do CPF 

n.º____________________e RG n.º____________________, residente e 

domiciliado_____________________________________________________________

vem requerer a sua inscrição para o credenciamento 

de_________________________________________________(indicar a especialidade 

do serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para tanto, os 

documentos exigidos no artigo 4º do Provimento n.º 6/2014/CM.  

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as informações 

aqui prestadas são verdadeiras. 

Rondonópolis _____ de _________ de 2018.  

   

_______________________________  
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ANEXO 

FICHA CADASTRAL 

 

Nome:   

 

 

Sexo          feminino ( )                               masculino ( ) 

 

Estado civil:  

 

Filiação:  

 

Endereço:                                                

 

Bairro:                                                               Cidade :  

 

Estado:                                                             CEP:  

 

Nº de RG:                                                         Órgão expedidor:                                 

CPF:  

 

Título Eleitoral:                                        Zona:                                           Seção: 

 

Cidade: 

 

Pis/Pasep:   

 

Cadastro de Prestador de Serviços nº. 

 

Registro na Previdência social 

 

Telefone residencial:                                                                    Telefone celular:  
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E-mail: 

 

Curso superior:                                                                               Instituição de 

ensino:  

Data de conclusão:                                                                              Cidade:                                                                   

UF:                                                             

 

Banco Conveniados:        (  ) Credijud 

                                         (  ) Banco do Brasil 

                                         (  )Caixa Econômica Federal 

                                         (  ) Banco Bradesco 

                                         (  ) Bic 

                                         (  ) Banco Real 

                                         (  ) HSBC 

                                         (  ) Unibanco 

                                         (  ) Sudameris 

                                                                       

Conta Corrente nº.                                           Agência nº.                                           

Banco nº. 

                      

 

 

______________________________________________________   

  

                                

   Local e data  
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

  

(nome do interessado), nacionalidade, portador do CPF  

n.º____________e RG n.º______________, declaro que tomei conhecimento do inteiro 

teor do Edital n.º _____/2014/_____ e do Provimento n.º 6/2014/CM, relativo ao 

processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de 

Psicologia e Fisioterapeuta para prestação de serviços para a Comarca de Rondonópolis 

-MT, e que concordo com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as 

informações por mim fornecidas.  

  

Rondonópolis, ______ de __________de 2018. 

  

_______________________________  
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 
NOME DO CANDIDATO: 

   
CPF RG CÔNJUGE 
   

 
 

 
PAI  MÃE 
  

 
 

 
COMARCA A SER CREDENCIADO: 

   
Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com Magistrados ou Servidores que 
ocupam cargos de Direção, Chefia ou Assessoramento no Poder Judiciário?  
(   )SIM (   )NÃO  
Nome do Parente Cargo  Relação de 

Parentesco 
Setor 

    

      

      

      

 
Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e 
Administrativa, em cumprimento a Súmula Vinculante nº 13 do STF, Resolução nº 
07/2005 do CNJ, seus Enunciados Administrativos, firmo a presente declaração.  
  
Rondonópolis,_______ de ______________ de 2018. 
 
_______________________________ 
         Assinatura do candidato  
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